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Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen 

Datum och tid:  2021-11-30, klockan  17:00 
Plats:  Möller/Sahlin, stadshuset 

Förhinder anmäls till Helena Heintz 

helena.heintz@eslov.se eller 0413-621 23 

Ordförande 
Johan Andersson (S) 
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1. Val av justerare   
   
 

 

2. Information från VA SYD   
   
 

 

3. Utredning av IT-funktionen i Eslövs kommun 
(KS.2021.0509) 

  

   
Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Utredning av IT-funktionen i Eslövs kommun 
 Rapport IT-funktionen Eslövs kommun 

 

4. Information om e-handel   
   
 

 

5. Information om uppföljning av genomförd 
organisationsförändring för 
Kommunledningskontoret (KS.2019.0500) 

  

   
Beslutsunderlag 
 Presentation avseende uppföljning av genomförd 

organisationsförändring för Kommnunledningskontoret 
 

6. Yttrande över rapport från Eslövs kommuns 
förtroendevalda revisorer avseende granskning av 
Eslövs kommuns hantering av riktade statsbidrag 
(KS.2021.0408) 

  

   
Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Granskning av kommunens hantering av riktade 

statsbidrag 
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 Rapport - Granskning av kommunens hantering av riktade statsbidrag 
 Missiv - Granskning av kommunens hantering av riktade statsbidrag 

 

7. Yttrande över rapport från Eslövs kommuns 
förtroendevalda revisorer avseende uppföljning av 
2018 års granskningar gällande verkställigheten 
av kommunfullmäktiges beslut samt kommunens 
finansförvaltning (KS.2021.0409) 

  

   
Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Yttrande avseende uppföljning av 2018 års 

granskningar 
 Rapport - Uppföljning av 2018 års granskningar 
 Missiv -uppföljande granskningar av 2018 års granskningar 

 

8. Antagande av riktlinjer för behandling av 
personuppgifter (KS.2020.0414) 

  

   
Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Riktlinjer för behandling av personuppgifter 
 Förslag till riktlinjer för behandling av personuppgifter 

 

9. Yttrande över remiss av SOU 2021:69 En 
sjukförsäkring med prevention, rehabilitering och 
trygghet (KS.2021.0444) 

  

   
Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Remissvar SOU 2021:69 En sjukförsäkring med 

prevention, rehabilitering och trygghet 
 Förslag till remissvar för Eslövs kommun avseende SOU 2021:69 En 

sjukförsäkring med prevention, rehabilitering och trygghet 
 SOU 2021:69 En sjukförsäkring med prevention, rehabilitering och 

trygghet - del 1 
 SOU 2021:69 En sjukförsäkring med prevention, rehabilitering och 

trygghet - del 2 
 Remiss av SOU 2021:69 En sjukförsäkring med prevention, 

rehabilitering och trygghet 
 

10. Yttrande över remiss från kultur- och 
fritidsnämnden gällande fritidspolitisk strategi för 
Eslövs kommun 2022-2030 (KS.2021.0489) 
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Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Remissvar fritidspolitisk strategi för Eslövs kommun 

2022-2030 
 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 92 2021, Fritidspolitisk strategi 
 Förslag till fritidspolitisk strategi för Eslövs kommun 2022-2030. 
 Förslag till Handlingsplan för Fritidspolitisk strategi för Eslövs kommun 

2022-2030 
 Kultur- och fritidsnämndens tjänsteskrivelse gällande fritidspolitisk 

strategi 
 

11. Gemensamt yttrande från MalmöLundregionen 
över remiss av Regional 
transportinfrastrukturplan för Skåne 2022-2033 
(KS.2021.0442) 

  

   
Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Gemensamt yttrande från MalmöLundregionen över 

remiss för regional transportinfrastrukturplan (RTI) för Skåne 2022-
2033 

 Regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2022-2023 - 
remissversion 

 

12. Gemensamt yttrande från MalmöLundregionen 
över granskningsversion av Regionplan för Skåne 
2022 – 2040 (KS.2020.0514) 

  

   
Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Gemensamt yttrande från MalmöLundregionen över 

granskningsversion av Regionplan för Skåne 2022 – 2040 
 Regionplan för Skåne 2022-2040 - granskningshandling 
 Regionplan för Skåne 2022-2040 - samrådsredogörelse 

 

13. Antagande av detaljplan för del av Eslöv 53:4, 
förskolan Skogsgläntan i Eslöv, Eslövs kommun 
(KS.2019.0562) 

  

   
Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Antagande av detaljplan för del av fastigheten Eslöv 

53:4, förskolan Skogsgläntan, i Eslöv, Eslövs kommun 
 Planbeskrivning för detaljplan för del av Eslöv 53:4, förskolan 

Skogsgläntan, i Eslöv, Eslövs kommun 
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 Plankarta för detaljplan för del av Eslöv 53:4, förskolan Skogsgläntan, i 
Eslöv, Eslövs kommun 

 Borttagen på grund av personuppgifter. 
 Bilaga 1, Trafikbullerutredning, 2020-04-06 
 Bilaga 2, Trafikbullerutredning, 2020-12-14 
 Bilaga 3, Geo- och markmiljöundersökning, 2020-07-03 
 Bilaga 4, Geo- och markmiljöundersökning 2021-07-08 
 Bilaga 5, Inventering av fladdermöss Eslövs Allmänning, 2008-08-22 
 Bilaga 6, Skuggstudie, 2021-11-09 
 Bilaga 7, Bedömning av påverkan på naturvärden, 2021-11-10 

 

14. Revidering av prissättning samt arrendeavgift på 
tomtmark för industriändamål i Eslövs kommun 
(KS.2021.0420) 

  

   
Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Revidering av prissättning samt arrendeavgift på 

tomtmark för industriändamål i Eslövs kommun 
 Borttagen på grund av personuppgifter. 

 

15. Årlig lägesrapport 2021 för integration av 
nyanlända i Eslövs kommun (KS.2021.0503) 

  

   
Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Årlig lägesrapport 2021 för integration av nyanlända i 

Eslövs kommun 
 Lägesbild avseende Eslövs kommuns beredskap och kapacitet i 

mottagandet av nyanlända, asylsökande och ensamkommande barn och 
unga under 2021 (jan-okt) 

 Lägesrapport 2021 avseende integration av nyanlända i Eslövs kommun 
 

16. Antagande av operativ lokalförsörjningsplan 2022-
2026 (KS.2021.0014) 

  

   
Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Antagande av operativ lokalförsörjningsplan 2022-

2026 
 Förslag till operativ lokalförsörjningsplan 2022-2026 
 Förändringar i lokalförsörjningsplan 2022-2026 efter maj 2021 
 Antagen lokalförsörjningsplan 2021-2025 
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17. Godkännande av plan för förbättrat 
företagsklimat i Eslövs kommun (KS.2021.0313) 

  

   
Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Plan för förbättrat företagsklimat 
 Förslag till plan för förbättrat företagsklimat 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 99, 2021 Handlingsplan för 

förbättrat företagsklimat i Eslövs kommun 
 

18. Organisering av destinationsarbetet i Eslövs 
kommun 2022 och framåt (KS.2021.0513) 

  

   
Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Organisering av destinationsarbetet i Eslövs kommun 

2022 och framåt 
 Utredning, Destinationsarbetet i Eslövs kommun 2022 och framåt 
 Underlag för dialog kring en företagsdrivenorganisation för 

besöksnäringen i MittSkåne 
 Ett skånskt partnerskap för turism som spelar roll 

 

19. Ansökan om föreningsbidrag för 2022 från 
Tjejjouren i Eslöv (KS.2021.0427) 

  

   
Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Ansökan om föreningsbidrag för 2022 från Tjejjouren 

i Eslöv 
 Borttagen på grund av personuppgifter. 
 Balansrapport 20200101-20201231 Tjejjouren i Eslöv 
 Föreningens stadgar 2021 Tjejjouren 
 Resultatrapport 20200101-20201231Tjejjouren i Eslöv 2022 
 Revisionsberättelse för 2020 Tjejjouren i Eslöv 2022 
 Verksamhetsberättelse 2020 för Tjejjouren i Eslöv 2022 

 

20. Yttrande över remiss för bostadspolitiskt 
program, utbyggnadsplan 2030 och markpolicy för 
Lunds kommun (KS.2021.0430) 

  

   
Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Yttrande bostadspolitiskt program, utbyggnadsplan 

2030 och markpolicy för Lunds kommun 
 Bostadspolitiskt program Lund 
 Bilaga till bostadspolitiskt program Bostadsmarknadsanalys 
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 Markpolicy i Lunds kommun 
 Utbyggnadsplan 2030 remissversion 
 Lunds kommuns Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 51, 2021 

Bostadspolitiskt program, Utbyggnadsplan 2030 och Markpolicy för 
Lunds kommun 

 

21. Yttrande över remiss för 
bostadsförsörjningsprogram 2022-2026 för Malmö 
stad (KS.2021.0453) 

  

   
Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Yttrande Bostadsförsörjningsprogram för Malmö 

2022–26 
 Bostadsförsörjningsprogram 2022—2026 Remisshandling 
 Följebrev remiss bostadsförsörjningspgrogram 2022-2026 
 Borttagen på grund av personuppgifter. 

 

22. Godkännande av förnyat samarbetsavtal för 
vattenvårdsprogram Kävlingeån 2022-2027 
(KS.2020.0444) 

  

   
Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Förnyat samarbetsavtal för Kävlingeåns 

vattenvårdsprogram 2022-2027 
 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 113, 2021 

Samarbetsavtal beträffande genomförande av Kävlingeåns 
vattenvårdsprogram 2022-2027 

 Följebrev till samarbetsavtal för Kävlingeåns vattenvårdsprogran 2022 - 
2027 

 Förslag på samarbetsavtal för vattenvårdsprogram Kävlingeån 2022 -
2027 

 Bilaga 1, Vattenvårdsprogram, till samarbetsavtal för Kävlingeåns 
vattenvårdsprogram 2022-2027 

 Bilaga 2, Hållbart vatten i Kävlingeån, Samarbetsavtal för Kävlingeåns 
vattenvårdsprogram 2022-2027 

 

23. Ansökan om föreningsbidrag till Herbert 
Felixinstitutet för 2022 (KS.2021.0405) 

  

   
Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Verksamhetsbidrag till Herbert Felixinstitutet år 2022 
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 Kommunstyrelsens beslut § 202, 2021 Ansökan om föreningsbidrag till 
Herbert Felixinstitutet för 2022 

 Förslag till beslut; Verksamhetsbidrag Herbert Felixinstitutet år 2022 
 Borttagen på grund av personuppgifter. 
 Ansökan Avtal om stöd till Herbert Felixinstitutet för 2022 
 Förslag till avtal om finansiering Herbert Felixinstitutet 2022 

 

24. Markärende   
   
 

 

25. Förflyttning av ansvaret för 
skolbiblioteksverksamheten från Kultur och Fritid 
till Barn och Utbildning från och med 1 januari 
2022 (KS.2021.0490) 

  

   
Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Flytt av ansvar för skolbiblioteksverksamheten från 

Kultur och Fritid till Barn och Utbildning 
 Barn- och familjenämndens beslut § 103, 2021 Utredning avseende 

skolbiblioteken 
 Utredning avseende skolbiblioteken i Eslövs kommun 
 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 91 2021, skolbiblioteken i Eslövs 

kommun 
 Skolbiblioteken i Eslövs kommun en nulägesbeskrivning 
 Tjänsteskrivelse Kultur och Fritid Skolbiblioteken i Eslövs kommun 

 

26. Revidering av reglemente om ekonomiska 
förmåner till förtroendevalda i Eslövs kommun 
(KS.2021.0141) 

  

   
Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott § 48, 2021 Revidering av 

reglemente om ekonomiska förmåner till förtroendevalda i Eslövs 
kommun 

 Förslag till beslut; Revidering av reglemente om ekonomiska förmåner 
till förtroendevalda i Eslövs kommun 

 Reviderat reglemente om ekonomiska förmåner förtroendevalda 
 

27. Yttrande över remiss från miljö- och   
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samhällsbyggnadsnämnden avseende förslag till 
riktlinjer för resor och möten (KS.2021.0463) 

   
Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Yttrande över förslag till riktlinjer för resor och 

möten 
 Förslag till Riktlinjer för resor och möten. 
 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 170, 2021 Remittering 

av förslag till riktlinjer för resor och möten 
 Antagen rutin för distansarbete 

 

28. Utredning av driftsform för tolkförmedling i 
Eslövs kommun (KS.2021.0290) 

  

   
Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Upphörande av tolkförmedling i egen regi 
 Serviceförvaltningen - Utredning alternativa former för förmedling av 

tolktjänster i Eslövs kommun 
 Domstolsverkets föreskrift om tolktaxa 2020 
 Servicenämndens beslut § 98, 2020 Vårprognos 2020 
 Servicenämndens beslut § 183, 2020 Utredning av Tolkförmedlingen i 

Eslövs kommun 
 

29. Godkännande av årsredovisningar för 2020 för 
Selma Sundelius stiftelser samt beviljande av 
ansvarsfrihet (KS.2021.0484) 

  

   
Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Årsredovisningar för 2020 från Selma Sundelius 

stiftelser 
 Förvaltningsberättelse och revisionberättelse Selma Sundelius 

utbildningsstiftelse 
 Förvaltningsberättelse och revisionsberättelse Magnus och Bengta 

Sundelius donationsstiftelse 
 Förvaltningsberättelse och revisionsberättelse Selma Sundelius 

julgåvestiftelse 
 

30. Ansökan om tilläggsanslag från Stiftelsen för Haga 
Kvarn avseende renoveringsbehov av kvarnen 
(KS.2021.0519) 
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Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Ansökan om tilläggsanslag för Haga Kvarn 
 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 114, 2921 Ansökan av tillägg på 

verksamhetsbidrag 2022 Haga Kvarn 
 Borttagen på grund av personuppgifter. 
 Ekonomisk redovisning - Haga kvarn 

 

31. Revidering av taxor för Medborgarhuset 
(KS.2021.0441) 

  

   
Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Revidering av taxor Medborgarhuset 
 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 76 2021 Revidering av taxor 

Medborgarhuset 
 Förslag till nya taxor Medborgarhuset 
 Policy för lokalanvändning i Medborgarhuset, antagen av 

kommunfullmäktige 2001-09-24 
 Att använda juvelen - verksamheten i Medborgarhuset från och med 

2007-01-01 
 Medborgarhuset taxor - jämförelse mellan nuvarande och föreslagna 

taxor 
 

32. Yttrande över motion från Bertil Jönsson (C) 
angående medlemskap i nätverket Håll Sverige 
Rent (KS.2020.0413) 

  

   
Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Yttrande över motion från Bertil Jönsson (C) - 

Medlemskap i nätverket Håll Sverige Rent 
 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 110, 2021 Yttrande 

över motionen från Bertil Jönsson (C) - medlemskap i nätverket Håll 
Sverige Rent 

 Kommunfullmäktiges beslut § 101, 2020 Remittering av motion från 
Bertil Jönsson (C) - Medlemskap i nätverket Håll Sverige Rent 

 Motion från Bertil Jönsson (C) Motion angående medlemskap i 
nätverket Håll Sverige Rent 

 

33. Yttrande över motion från Fredrik Ottesen (SD) 
med flera om att införa språkkrav i välfärden 
(KS.2021.0250) 
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Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Yttrande över motion från Fredrik Ottesen (SD) med 

flera om att införa språkkrav i välfärden 
 Vård- och omsorgsnämndens beslut § 120,2021.Yttrande över motion 

från Fredrik Ottesen (SD) m.fl. om att införa språkkrav i välfärden 
 Barn- och familjenämndens beslut § 106, 2021 Yttrande över motion 

från Fredrik Ottesen (SD) med flera om att införa språkkrav i välfärden 
 Kommunfullmäktiges beslut § 85, 2021 Remittering av motion från 

Fredrik Ottesen (SD) med flera om att införa språkkrav i välfärden 
 Motion från Fredrik Ottesen (SD) med flera om att införa språkkrav i 

välfärden 
 

34. Kommundirektören informerar (KS.2020.0548)   
   
 

 

35. Redovisning av delegeringsbeslut   
   

 

KS.2021.0393-11 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 124, 2021 
Eslövs byggnadsvårdspris 2021 

KS.2021.0476-1 Avtal kreditupplysningstjänster t o m 2022-10-31 

KS.2020.0316-3 Tilldelningsbeslut Biblioteksmedia 

KS.2021.0349-2 Projektavtal ESF-projekt Digital mognad inklusive 
PUB Avtal 

KS.2021.0498-1 Separat borgensåtagande, begränsat. Kredit nummer 
39758207652 

KS.2021.0450-4 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 140, 2021 
Godkännande av lägenhetsarrende för del av Datorn 1 

KS.2016.0299-24 Avtalsservitut Slaktaren 25 och Slaktaren 22 

KS.2021.0424-6 Servitutsavtal Eslöv Löberöd 1:132 

KS.2021.0339-3 Avtal avseende verktyg för omvärldsbevakning 

KS.2021.0389-1 Avtal rörlig bild Animerad produktion - Fluid 

KS.2021.0389-21 Avtal Rörlig bild Livesändning politiska möten 
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KS.2021.0389-6 Avtal Rörlig bild Dokumentär och enklare produktion 

KS.2021.0389-11 Avtal Rörlig bild Livesändning 

KS.2021.0389-16 Avtal Rörlig bild Avancerad produktion 

KS.2021.0505-1 Skuldebrev VA SYD 2021-1 

KS.2021.0506-1 Låneavtal 140238 Avtal 660 

KS.2021.0506-2 Låneavtal 140472 Avtal 660B 

KS.2021.0506-3 Låneavtal 140471 Avtal 660C 

KS.2021.0506-4 Utbetalningsinstruktion gällande Låneavtal 140471 
Avtal 660 C 

KS.2021.0363-3 Tilldelningsbeslut i direktupphandling av 
Synundersökning och terminalglasögon 

KS.2021.0471-1 Avtal avseende Biblioteksmedia - tryckta böcker på 
svenska, engelska och utländsk litteratur samt fysiska 
ljudböcker 

KS.2021.0363-4 Avtal avseende Synundersökning och terminalglasögon 

KS.2021.0193-11 Avtal avseende Ölyckegården etapp 3 

KS.2021.0510-1 Projektavtal avseende Regionala cykelleder för 
rekreation och turism i Skåne 

KS.2020.0529-2 Avtal rörande VMA-anläggningar för 
medlemskommunerna i Räddningstjänsten Syd 2022-
2025 

KS.2021.0424-7 Ansökan om lantmäteriförrättning Eslöv Löberöd 1:132 
och Eslöv Löberöd 1:123 

KS.2021.0280-20 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 147, 2021 
Antagande av kommunövergripande upphandlings- och 
genomförandeplan för varor och tjänster 2022 

KS.2019.0638-14 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 149, 2021 
Detaljplan för Örtofta 21:1 utökat planområde 
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KS.2020.0267-26 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 151, 2021 
Förslag om att riva byggnad på fastigheten Örtofta 
15:36 

KS.2021.0079-8 Granskningsyttrande fördjupning av översiktsplanen 
för Veberöds tätort 

KS.2021.0521-1 Avtal om upphörande av arrendeavtal nr 81-42, Eslövs 
flygplats 

KS.2021.0522-1 Avtal om anläggningsarrende som består av del av 
Eslöv 52:14 

KS.2012.0341-4 Ändring av arrendeavtal för el av Eslöv 52:14 

KS.2012.0341-5 Godkännande av överlåtelse av arrendeavtal och 
byggnad för del av Eslöv 52:14, byggnad 86 (By86) 

 

36. Anmälningar för kännedom   
   

 

KS.2021.0015-5 Protokoll Mellanskånes renhållnings AB (Merab) 
styrelsesammanträde 2021-05-21 

KS.2021.0015-8 Bilagor till Mellanskånes renhållnings AB (Merab ) 
styrelsemöte 2021-09-24 

KS.2021.0015-7 Protokoll Mellanskånes renhållnings AB (Merab) 
styrelsemöte 2021-09-24 

KS.2021.0090-6 Delegationsbeslut Miljöavdelningen avseende Eslöv 
och Hörby September 2021 

KS.2021.0010-60 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 94 2021, 
Ekonomisk månadsrapport september 2021 

KS.2021.0492-1 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 95 2021, 
Fyllnadsval av ledamot till Rådet för Hälsa och 
Trygghet 

KS.2021.0492-2 Vård- och omsorgsnämndens beslut § 122, 2021. Val 
av ledamot och ersättare till Rådet för hälsa och 
trygghet 
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KS.2021.0010-61 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 182, 
2021 Ekonomisk månadsuppföljning 2021 g 

KS.2021.0010-62 Uppföljning september 2021 Miljö- och 
samhällsbyggnad 

KS.2021.0457-4 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 146, 2021 
Årlig uppföljning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet 2021 Kommunledningskontoret 

KS.2020.0154-18 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 148, 2021 
Genomförande av vinnande förslag i Harlösa, Flyinge 
och Gårdstånga 2022, landsbygdsmiljonen 

KS.2021.0280-18 Eslövs kommuns upphandlings- och genomförandeplan 
för varor och tjänster 2022 

KS.2021.0280-20 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 147, 2021 
Antagande av kommunövergripande upphandlings- och 
genomförandeplan för varor och tjänster 2022 

KS.2021.0090-7 Delegationsbeslut Miljöavdelningen avseende Hörby 
oktober 2021 

KS.2021.0010-64 Servicenämndens beslut § 131, 2021 Ekonomisk 
månadsrapport 2021 

KS.2021.0010-66 Serviceförvaltningen; Investeringsredovisning per 
2021-10-31 

KS.2021.0010-67 Serviceförvaltningen; Driftsredovisning per 2021-10-31 

KS.2021.0010-68 Barn- och familjenämndens beslut § 120, 2021 
Ekonomisk månadsrapport 

KS.2021.0010-69 Barn- och familjenämnden Frisktal till och med oktober 
2021 

KS.2021.0010-70 Barn- och familjenämnden Prognos placerade barn och 
unga till och med oktober 2021 

KS.2021.0010-71 Barn- och familjenämnden Volymer oktober 2021 

KS.2021.0010-72 Barn- och familjenämnden; Ekonomisk 
sammanställning oktober 2021 
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KS.2021.0310-3 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 88, 2021 
Projektansökan Bioflex vätgasprojekt 

KS.2021.0280-6 Kommunstyrelsens arbetsutskott § 83, 2021 
Kommunövergripande upphandlings- och 
genomförandeplan 2022 

KS.2021.0010-25 Servicenämndens beslut § 89 2021 Ekonomisk 
månadsuppföljning för maj 2021 

KS.2021.0010-28 Servicenämndens Frisktal jan-maj, Ekonomisk 
Månadsrapport 2021 

KS.2021.0010-27 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Driftredovisning 
jan-maj 2021, Ekonomisk månadsrapport 2021 
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Utredning av IT-funktionen i Eslövs kommun 

Ärendebeskrivning 
Kommunen ska möta medborgarnas behov och utveckla tjänster för att öka 
tillgängligheten och servicen till medborgarna. För att bättre möta dessa behov 
beslutades i 2021 års budget att en genomlysning av IT-funktionen skulle 
genomlysas i ett framtidsperspektiv. Utredningen har genomförts av DirSys under 
hösten 2021. 
 

Beslutsunderlag 
Rapport IT-funktionen Eslövs kommun 

Beredning 
Eslövs kommun bedriver idag IT-verksamheten i egen regi, med undantag av några 
verksamhetssystem som kommunen har valt att köpa som tjänst hos extern part. 
Digitalisering och IT-drift är centrala frågor som berör samtliga verksamheter Eslövs 
kommun. Framtida utmaningar inom både kompetensförsörjning och den 
demografiska utvecklingen framställer en utökad digitalisering som en möjliggörare. 
 
Informationsinhämtning har skett genom intervjuer och workshops med utvalda 
personer och grupperingar inom organisationen. Intervjuerna har legat till grund för  
värderingen av organisationens utvecklingsförmåga. Därtill har en roll- och 
kompetensinventering skett med hjälp av en enkät som ställts till samtliga 
förvaltningschefer. Utredaren har samtidigt beaktat olika former av styrdokument, 
rapporter och strategier. Inhämtad information har analyserats och ligger till grund 
för de slutsatser och rekommendationer som lämnas i rapporten. 
 
Rapporten konstaterar att det finns en stor förbättringspotential när det kommer till 
kommunens IT- och digitaliseringsverksamhet. Dagens IT- och 
digitaliseringsverksamhet är utifrån ett kommunövergripande perspektiv 
suboptimerad.  
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Samtidigt är utgångsläget gynnsamt med goda möjligheter att förbättra och nå 
framgång i digitaliseringsarbetet - framgångar som också blir synliggjorda och 
mätbara. 
 
Utredningen föreslår att en digitaliseringsavdelning skapas. Inom avdelningen samlas 
och sammanförs de kompetenser, förmågor samt de modeller, ramverk och 
plattformar som krävs för att nå framgång i digitaliseringsarbetet. Det bedöms att 
kommunen sammantaget kan nå ett bättre resursutnyttjande och högre kvalité om 
medarbetare, som i dag är utspridda inom organisationen, sammanförs inom en 
central avdelning och med det stödjer flera verksamheter och samtidigt bidrar till 
kompetensöverföring och professionalisering. 
 
I utredningen föreslås att kommunen utarbetar och inför en nyttorealiseringsmodell 
som ger stöd vid värdering, prioritering och uppföljning av utvecklingsinitiativ. Det 
poängteras att modellen ska vara stödjande för förvaltningarna och enkel att använda. 
 
Andra rekommendationer i utredningen avser organisering av arbetet, framtagande 
av olika styr- och förvaltningsmodeller samt att genomföra en utredning av 
robotiserad processautomatisering (RPA).  
 
För att komma vidare i arbetet föreslås att kommunstyrelsen ställer sig bakom 
förslaget att inrätta en digitaliseringsavdelning och att kommunledningskontoret ges i 
uppdrag att konkretisera förslaget avseende uppdrag, organisering och roller samt att 
anställa en digitaliseringschef. Förslag till ny organisation ska presenteras senast vid 
kommunstyrelsen sammanträde i juni 2022. Kommunledningskontoret kommer även 
att initiera uppstart och genomförande av de rekommendationer som inte kan vänta 
innan den nya organisationen är konkretiserad. 

Förslag till beslut 
- Kommunstyrelsen ställer sig bakom inrättande av en digitaliseringsavdelning 
- Kommunledningskontoret får i uppdrag att återkomma senast i juni 2022 med ett 

konkret förslag avseende uppdrag och organisation för en 
digitaliseringsavdelning. 

- Rekrytering av en digitaliseringschef påbörjas omgående. 

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder 
 
 
 
Eva Hallberg Anna Nordén 
Kommundirektör Biträdande förvaltningschef 
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1 Sammanfattning 
Det finns en stor förbättringspotential när det kommer till kommunens IT- och 
digitaliseringsverksamhet. Samtidigt är utgångsläget gynnsamt med goda möjligheter att 
förbättra och nå framgång i digitaliseringsarbetet - framgångar som också blir synliggjorda 
och mätbara. 

Dagens IT- och digitaliseringsverksamhet, utifrån ett kommunövergripande perspektiv, är 
suboptimerad. Det bedöms att kommunen sammantaget kan nå ett bättre resursutnyttjande 
och högre kvalité om medarbetare, som i dag är utspridda inom organisationen, sammanförs 
inom en central avdelning och med det stödjer flera verksamheter och samtidigt bidrar till 
kompetensöverföring och professionalisering. 

För att nå framgång krävs att ett antal pusselbitar sätts på plats. Detta sker som del i en 
förändringsresa som inleds med att en ny digitaliseringsavdelning skapas under ledning av 
en Digitaliseringschef.   

Inom avdelningen samlas och sammanförs de kompetenser, förmågor samt de modeller, 
ramverk och plattformar som krävs för att nå framgång i digitaliseringsarbetet.  

Till dessa kopplas ett tydligt ägarskap samt mekanismer för styrning och uppföljning. 
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2 Uppdragsbeskrivning 
Eslövs kommun behöver stå väl rustade inför kommande utmaningar i form av ökade 
förväntningar från medborgare och medarbetare samt den demografiska utmaningen där 
digitalisering är en möjliggörare. För att möta dessa behov behöver en översyn göras över 
organisationen. Eslövs kommun bedriver idag IT-verksamheten i egen regi, med undantag av 
några verksamhetssystem som kommunen har valt att köpa som tjänst hos extern part.  

IT-verksamheten är organiserad mellan två förvaltningar med IT-avdelningen på 
Serviceförvaltningen med 15 medarbetare, medan digitaliseringsstrateg och e-
strateg/bredbandssamordnare finns på Kommunledningskontoret. I kommunen finns ett 
behov av att undersöka de olika alternativen för organisering av IT och 
digitaliseringsverksamheten, för att utifrån flera perspektiv få ett underlag för beslut om 
framtida verksamhet.  Möjligheter och konsekvenser avseende ledning och styrning, 
finansieringsmodell, kundnytta, tillgänglighet, flexibilitet och säkerhet är parametrar som ska 
analyseras.  

Uppdraget att är formulerat i Eslövs kommuns budget 2021 ”Tillsammans med 
uppdragsgivaren, kommunstyrelsen, ska IT-funktionen genomlysas i ett framtidsperspektiv” 

I uppdraget ingår uppstartsmöte, planering, intervjuer och övrigt utredningsarbete, 
avstämningsmöte samt skriftlig rapport innehållande analys för del ett och del två. För 
utredningen finns upprättat en styrgrupp från Eslövs kommuns sida bestående av 
kommundirektör, Serviceförvaltningens förvaltningschef, digitaliseringsstrateg och IT-chef. 

3 Metod 
Informationsinhämtning har skett genom intervjuer och workshops med utvalda personer och 
grupperingar inom organisationen. Som en del i intervjuerna har det skett en värdering av 
organisationens utvecklingsförmåga. Därtill har en roll- och kompetensinventering skett med 
hjälp av en enkät som ställts till samtliga förvaltningschefer. En omvärldsbevakning har skett 
där fyra kommuner ingått och svarat på frågor. 

Utredaren har samtidigt beaktat olika former av styrdokument, rapporter och strategier. 
Inhämtad information har analyserats och ligger till grund för de slutsatser och 
rekommendationer som lämnas. 

 

 

 

24 ( 2864 )



 

Sida 5 av 21 

 

4 Nuläge 
4.1 Värdering av organisationens utvecklingsförmåga 

En värdering av organisationens utvecklingsförmåga har skett som del av utredningen. 
Värderingen har skett i samband med de intervjuer och workshops som genomförts.  

Intervjupersonerna har fått uppgiften att, utifrån ett kommunövergripande perspektiv, bedöma 
till vilken grad man instämmer i ett antal påståenden.  

1 = Instämmer inte alls, 5 = Instämmer helt 

Följande påståenden har värderats: 

Utvecklingsförmåga 

 Vi har mycket god förmåga att fånga olika intressenters behov och krav när vi 
utvecklar nya tjänster och lösningar. 

 Vi har mycket god förmåga och kapacitet när kommer till processkartläggning och 
processutveckling.  

 Vi har mycket god förmåga och kapacitet när kommer till förändringsledning och 
projektledning. 

Förutsättningar för innovation 

 Vi har en väl förankrad strategi för vårt arbete med utveckling och innovation. 
 Vi har en positiv inställning till utveckling/innovation och arbetet kännetecknas av 

nyfikenhet och mod att pröva nya arbetssätt och ny teknik. 
 Vi har en väl förankrad finansieringsmodell samt avsatta medel för utvecklings- och 

innovationsprojekt.  

Ledning och kommunikation 

 Vårt förändringsledarskap kännetecknas av tydliga mål och en tydlig riktning.  
 Vi är skickliga på att prioritera och besluta om insatser som ska ske inom ramen för 

vårt utvecklingsarbete. 
 Vi arbetar systematiskt med uppföljning av mål, nyttor och effekter för utvecklings- 

och innovationsprojekt. 
 Vi är skickliga på att kommunicera kring de nyttor och effekter som våra satsningar på 

utveckling och innovation ger. 

Stödjande strukturer 

 Vår organisation har en väl förankrad modell för nyttorealisering som ger stöd i 
samband med värdering, prioritering samt beslut om utvecklingsinitiativ. 

 Vår organisation har en väl förankrad projektmodell som ger stöd igenom hela 
utvecklingsprocessen.  

 Vår tekniska infrastruktur stödjer och underlättar utvecklingen av digitala lösningar. 
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4.2 Utfall av värderingen 

Resultatet har sammanställts och en snittpoäng har räknats ut för varje påstående. 

Utvecklingsförmåga Snittpoäng (Maxpoäng = 5) 

Vi har mycket god förmåga att fånga olika intressenters 
behov och krav när vi utvecklar nya tjänster och lösningar. 

2,6  

Utvecklingsförmåga Snittpoäng (Maxpoäng = 5) 

Vi har mycket god förmåga och kapacitet när kommer till 
processkartläggning och processutveckling. 

2,8  

Utvecklingsförmåga Snittpoäng (Maxpoäng = 5) 

Vi har mycket god förmåga och kapacitet när kommer till 
förändringsledning och projektledning. 

2,7  

 

Förutsättningar för utveckling och innovation Snittpoäng (Maxpoäng = 5) 

Vi har en väl förankrad strategi för vårt arbete med 
utveckling och innovation. 

1,9  

Förutsättningar för utveckling och innovation Snittpoäng (Maxpoäng = 5) 

Vi har en positiv inställning till utveckling/innovation och 
arbetet kännetecknas av nyfikenhet och mod att pröva nya 
arbetssätt och ny teknik. 

3,4  

Förutsättningar för utveckling och innovation Snittpoäng (Maxpoäng = 5) 

Vi har en väl förankrad finansieringsmodell samt avsatta 
medel för utvecklings- och innovationsprojekt.  

1,8  
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Ledning och kommunikation Snittpoäng (Maxpoäng = 5) 

Vårt förändringsledarskap kännetecknas av tydliga mål och 
en tydlig riktning.  

2,8  

Ledning och kommunikation Snittpoäng (Maxpoäng = 5) 

Vi är skickliga på att prioritera och besluta om insatser som 
ska ske inom ramen för vårt utvecklingsarbete. 

2,3  

Ledning och kommunikation Snittpoäng (Maxpoäng = 5) 

Vi arbetar systematiskt med uppföljning av mål, nyttor och 
effekter för utvecklings- och innovationsprojekt. 

2,3  

Ledning och kommunikation Snittpoäng (Maxpoäng = 5) 

Vi är skickliga på att kommunicera kring de nyttor och 
effekter som våra satsningar på utveckling och innovation 
ger. 

2,7  

 

Stödjande strukturer Snittpoäng (Maxpoäng = 5) 

Vår organisation har en väl förankrad modell för 
nyttorealisering som ger stöd i samband med värdering, 
prioritering samt beslut om utvecklingsinitiativ. 

1,4  

Stödjande strukturer Snittpoäng (Maxpoäng = 5) 

Vår organisation har en väl förankrad projektmodell som ger 
stöd igenom hela utvecklingsprocessen.  

3,0  

Stödjande strukturer Snittpoäng (Maxpoäng = 5) 

Vår tekniska infrastruktur stödjer och underlättar 
utvecklingen av digitala lösningar. 

2,5  

Det är en överraskande samstämmig bild som lämnats av de olika intervjupersonerna. Det 
finns självfallet en viss diskrepans när det kommer till värderingen av enskilda påståenden 
men på det hela taget är det en tydlig och samstämmig bild som förmedlas och framträder. 

Värderingen visar att det finns en stor förbättringspotential inom samtliga områden.   
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Att påståendet ”Vi har en positiv inställning till innovation och arbetet kännetecknas av 
nyfikenhet och mod att pröva nya arbetssätt och ny teknik” erhållit högst betyg bedöms som 
positivt och anses utgöra en bra grund inför en förestående förändringsresa. Utredaren 
noterar samtidigt att Eslövs kommun sticker ut på ett positivt1 vis när det gäller det här 
påståendet.  

Sammantaget bedöms kommunen ligga på en genomsnittlig2 nivå i fråga om 
utvecklingsförmåga.  

5 Roll- och kompetensinventering 
Roll- och kompetensinventeringen har omfattat samtliga förvaltningar. 

Utfallet av inventeringen visar att det finns ett gap mellan nuläge och önskat läge. Detta 
innebär att det saknas roller och kompetenser som, om de fanns att tillgå, skulle kunna bidra 
till att öka takten i digitaliseringsarbetet.  

Inventeringen visar att det finns ett stort antal personer ute i verksamheterna som på ett eller 
annat vis arbetar med IT- och digitalisering.  

Inventeringen ger vid handen att dagens IT- och digitaliseringsverksamhet, utifrån ett 
kommunövergripande perspektiv, är suboptimerad. Det bedöms att kommunen sammantaget 
kan nå ett bättre resursutnyttjande och högre kvalité om medarbetare, som i dag är utspridda 
inom organisationen, sammanförs inom en central avdelning och med det stödjer flera 
verksamheter och samtidigt bidrar till kompetensöverföring och professionalisering. 

Med detta kan också kan svagheter som konstaterats i värderingen av utvecklingsförmåga 
adresseras.  

Se även Bilaga 1 Sammanställning – Roll- och kompetensinventering. 

5.1 Roller som efterfrågas 

De roller och kompetenser som efterfrågas av förvaltningarna är: 

 Förändringsledare 
 Projektledare 
 Projektsamordnare (Projekt/Uppdrag/Upphandlingar) 
 IT-arkitekt 
 IT-säkerhetspecialist/ansvarig 
 Integrationsspecialist 
 ”Customer Relationship” IT 
 Tekniskt stöd riktat till BoU 
 Konferensrumsvärd 

 
1 Resultatet är det högsta som uppmätts bland kommuner som genomfört värderingen. 
2 I jämförelse med andra kommuner. 
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 Informationssäkerhetsexpert 
 Digitaliseringsexpert 
 Digitaliseringsstrateg 
 IT-strateg 
 Systemspecialist 
 Teknisk specialist 
 Verksamhetsutvecklare 
 Kravanalytiker 
 Stöd vid utveckling av digitaliserade/robotiserade processer 
 Tjänstedesign 
 Utvecklingsledare 
 Processledare 
 Processutvecklare 
 IKT-pedagog 

6 Rekommendationer 
6.1 Digitaliseringsavdelning 

Kommunen rekommenderas att inrätta en digitaliseringsavdelning. Inom avdelningen samlas 
och sammanförs kompetenser, förmågor samt de modeller, ramverk och plattformar som 
krävs för att nå framgång i digitaliseringsarbetet. Till dessa kopplas ett tydligt ägarskap.  

Nuvarande IT-funktion omformas och blir en enhet inom den nya avdelningen.  

6.2 Modeller och ramverk 

Följande modeller och ramverk kommer att ägas och hanteras inom den nya avdelningen. 

Förvaltnings-

modell

IT-arkitektur ITILProjektmodell

Modell för 

nyttorealisering

Processmodell

Styrmodell för 

digitalisering
Portföljstyrning

 
De nedtonade pusselbitarna illustrerar att det finns någon form av grund samtidigt som det 
finns stor förbättringspotential. De vita pusselbitarna visar på modeller eller ramverk som 
saknas. 
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6.3 Plattformar och infrastruktur 

Följande plattformar och infrastruktur kommer att ägas och hanteras inom den nya 
avdelningen. 

Nät

Säkerhets-

ramverk

Integrations-

plattform

eTjänst-

plattform

Datacenter

Identitets-

hantering

Telefoni

IoT-plattform GIS

RPA-plattform
Säker digital 

kommunikation

AI

Öppna data

 
Ett nära samarbete liksom samarbetsytor etableras med såväl avdelningar inom 
kommunledningskontoret som samtliga förvaltningar. Till detta kopplas styrmekanismer och 
forum för beslut om digitaliseringsinitiativ.  

Ett pragmatiskt förhållningssätt, koncernperspektiv, agila arbetssätt samt dynamiskt formade 
utvecklingsgrupper över avdelnings-, förvaltningsgränser säkerställer att rätt kompetenser 
och förmågor finns att tillgå vid varje givet tillfälle i digitaliseringsarbetet.  

När det gäller GIS finns ägarskapet för plattformen i nuläget inom Miljö och 
Samhällsbyggnad.  Samtidigt betraktas GIS redan idag som en kommungemensam resurs 
och plattformen nyttjas för tillämpningar inom andra förvaltningar vilket är mycket positivt. 
Med detta uttalat kan ägarskapet för plattformen även fortsättningsvis ligga inom Miljö och 
Samhällsbyggnad. Pusselbiten med GIS får således illustrera att GIS betraktas och nyttjas 
som en kommungemensam resurs och lösning.   
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6.4 Förmågor 

Följande förmågor samlas och byggs upp inom avdelningen. 

Nyttorealisering
Förändrings-

ledning

Process-

utveckling

IT-arkitektur
Teknisk 

utveckling
Integrationer

Tjänstedesign Projektledning

IT-säkerhet

IT-teknik IT-support

Kravanalys

Strategi
Beställar-

kompetens

 
Ovan beskrivna organisering och tillika professionalisering förväntas ge avdelningen en stark 
attraktionskraft med möjlighet att såväl rekrytera som behålla nyckelpersoner.  

Genom att gränsdragningsfrågan mellan vad som är digitalisering och IT hanteras inom 
avdelningen förväntas detta bidra till tydlighet gentemot övriga organisationen.  

Digitaliseringschef och chefen för IT-enheten förväntas kunna kroka arm och med det säkra 
förutsättningarna för en framgångsrik digitalisering - från utveckling hela vägen till 
kostnadseffektiv, tillförlitlig och säker drift i datacentret eller hos extern molntjänstleverantör. 

I det här sammanhanget etableras ett nära och framåtsyftande samarbete med berörda 
avdelningar inom kommunledningsförvaltningen. 

6.5 Roller och kompetenser 

6.5.1 Digitaliseringschef 

Kommunen rekommenderas att rekrytera en Digitaliseringschef.  

Digitaliseringschef har en avgörande roll när det kommer till att etablera den nya avdelningen 
och i nästa steg leda den nya avdelningen.  

Digitaliseringschef driver det kommungemensamma perspektivet och agerar med 
helhetsperspektiv för hela kommunens bästa. Digitaliseringschef arbetar med övergripande 
styrning, ledning och samordning av det långsiktiga strategiska arbetet med digitalisering 
inom hela kommunen.  

Digitaliseringschef föreslås ingå i Kommundirektörens ledningsgrupp. 

Se Bilaga 3 Kompetensprofil - Digitaliseringschef. 
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6.5.2 Effektivt resursutnyttjande och ökad kvalité 

För att uppnå en effektiv resursallokering samlas resurser inom digitaliseringsavdelningen. 

Därtill bör per omgående en inriktning beslutas som innebär att behov av nya resurser 
kopplade till IT- och digitaliseringsverksamheten ska mötas genom att resurser, i första hand, 
tillsätts inom, och tillhandahålls genom, den nya digitaliseringsavdelningen. 

6.5.3 Behov av roller och kompetenser inom digitaliseringsavdelningen 

Förutom de roller som tillförs när kompetenser samlas inom den nya avdelningen behövs 
ytterligare ett antal roller och kompetenser:  

 Förändringsledare/Processutvecklare/Projektledare 
 Förändringsledare/Kravanalytiker/Projektledare 
 IT-säkerhetsexpert/IT-säkerhetsansvarig 
 IT-drift tekniker 
 IT-arkitekt 
 Integrationsspecialist 

Dessa tillsätts genom en kombination av internrekrytering och extern rekrytering. Beroende 
på kompetensprofil kan vissa av ovan listade roller även komma att äga samordningsansvar 
för modeller eller processer.  

6.5.4 Prioritering av roller 

Prioriteringen syftar till att utgöra stöd i samband med beslut om att vilka roller som ska 
tillsättas och i vilken ordning detta bör ske. 

Roll Prioritet Kommentar 

Digitaliseringschef 1 Digitaliseringschef har en avgörande roll när det 
kommer till att etablera den nya avdelningen 
samt har en avgörande roll när det kommer till 
ledning och styrning inom 
digitaliseringsområdet. 

Förändringsledare/Processutvecklare/
Projektledare 

1 Kvalificerad roll med förmåga att leda i 
förändring och har samtidigt förmåga att arbeta 
med processutveckling och projektledning. 

Förändringsledare/Kravanalytiker/Proj
ektledare 

1 Har förmåga att leda i förändring, arbeta med 
kravanalys samt bedriva strukturerat kravarbete i 
samband med intern utveckling och i samband 
med upphandling av IT-lösningar. 

IT-säkerhetsexpert/IT-
säkerhetsansvarig 

1  
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IT-arkitekt 2  

IT-drifttekniker 2 Genom att anställa en IT-drifttekniker kan den 
medarbetare som är utbildad IT-arkitekt fullt ut 
gå in i rollen som IT-arkitekt. 

Integrationsspecialist 3  

6.6 Kompetensförsörjning  

Med ökad digitalisering ökar också kraven på medarbetares digitala kompetens. Insatser 
behöver ske kontinuerligt för att höja medarbetares digitala kompetens.  

Lägstanivån liksom den genomsnittliga kompetensnivån behöver lyftas. Frågan om digital 
kompetens behöver också behandlas och tydliggöras i samband med rekrytering. 

Med detta uttalat bör digital kompetens vara en del i varje förvaltnings strategi och plan för 
kompetensutveckling. 

6.7 Informationssäkerhetsfrågan 

Informationssäkerhetsfrågan jämte IT-säkerhetsfrågan behöver vara med redan i steg ett när 
det gäller utvecklingen och i nästa steg förvaltningen av tjänster och lösningar. Här går det 
att argumentera för att informationssäkerhetsfrågan rimligtvis hör hemma inom den nya 
digitaliseringsavdelningen.  

Det som talar emot är att frågan är frikopplad, övergripande, lagstyrd samt kopplar an till 
kommunens informationsförvaltning vilket talar för att frågan bör hanteras inom 
juridikverksamheten. 

För utredaren är dock inte den organisatoriska hemvisten avgörande när det kommer till att 
kunna etablera ett proaktivt och framgångsrikt informationssäkerhetsarbete. 

I stället är det andra faktorer såsom ledning och styrning av arbetet, ledningens engagemang, 
resursmässiga förutsättningar samt tillgång till rätt kompetenser som är avgörande för om 
kommunen kan nå framgång i arbetet eller inte. 

Med detta uttalat förs inte ägarskapet för frågan över till digitaliseringsavdelningen. 
Samtidigt bör det säkerställas att medarbetare inom digitaliseringsavdelningen har 
erforderliga kunskaper inom området och att ett bra samarbete etableras i såväl 
informationssäkerhetsfrågan3 som IT-säkerhetsfrågan.  

 

 
3 Inbegriper även frågan om dataskydd. 

33 ( 2864 )



 

Sida 14 av 21 

 

6.8 Nyttorealiseringsmodell 

Kommunen rekommenderas utarbeta och införa en stödjande och för verksamheterna 
värdefull nyttorealiseringsmodell. Detta innebär att: 

 Modellen är enkel att använda 
 Analyser och värdering av initiativ kan ske verksamhetsnära 
 Modellen är flexibel 

o För enklare initiativ sker en enkel nyttoanalys jämte analys av genomförbarhet. 
o För mer omfattande eller komplexa initiativ sker även en ekonomianalys och 

riskanalys.  
 Modellen kan hantera olika former av initiativ.  

o Initiativ som kommer sig utav att vi vidmakthåller, vidareutvecklar eller 
nyutvecklar. 

Modellen förväntas ge stöd i samband med värdering, prioritering, beslut samt uppföljning av 
utvecklingsinitiativ. På sista raden bidrar modellen till att säkra effekthemtagningen. 

Här finns en tydlig koppling till styrmodellen för digitalisering med ingående beslutsprocess 
för digitaliseringsinitiativ. 

Digitaliseringschef föreslås äga modellen. Ingående ekonomianalys utarbetas i samarbete 
med Ekonomichef. 

6.9 Styrmodell för digitalisering 

Kommunen rekommenderas att införa en styrmodell för digitalisering.  

Styrmodellen omfattar följande områden och delar:  

 Ledning och styrning 
 Beslutsprocess för digitaliseringsinitiativ 
 Digital fond 
 Uppföljning av digitaliseringsverksamheten 
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6.9.1 Ledning och styrning 

Lokala digitaliseringsråd

Förvaltningsövergripande 

digitaliseringsgrupp

Centralt digitaliseringsråd

 
 

Centralt digitaliseringsråd 

Det centrala digitaliseringsrådet fattar beslut om kommunens övergripande 
digitaliseringsarbete.  

Detta innebär att det centrala digitaliseringsrådet: 

 Prioriterar och beslutar om initiativ som har påverkan på flera förvaltningar eller som 
är av kommunövergripande karaktär. 

 Beslutar om vilka initiativ och projekt som ska erhålla medel från den digitala fonden. 
 Beslutar om övergripande rutiner för digitaliseringsområdet. 
 Följer upp kommunens digitaliseringsarbete. 

Rådet leds av Kommundirektören. 

Medlemmar: Kommundirektörens ledningsgrupp. 

Förvaltningsövergripande digitaliseringsgrupp 

Gruppen ansvarar för att:  

 Säkerställa att samordning av digitaliseringsinsatser sker. 
 Bereda frågor inför beslut i det centrala digitaliseringsrådet. 

Gruppen tillsätts och leds av Digitaliseringschefen. 

Lokala digitaliseringsråd 

För de större förvaltningarna inrättas lokala digitaliseringsråd. De lokala digitaliseringsråden 
har som uppgift att:  

 Utarbeta och upprätthålla förvaltningens digitaliseringsplan. 
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 Lyfta digitaliseringsinitiativ4 till den förvaltningsövergripande digitaliseringsgruppen 
 Bedriva aktiv omvärldsbevakning och informationsspridning. 
 Ta fram förslag för utbildningsinsatser för att öka medarbetares kompetens inom 

digitalisering. 
 Följa upp pågående projekt och ärenden. 

Beslutade insatser förs in i förvaltningens verksamhetsplan. Digitaliseringsplanen är av 
föränderlig karaktär. När beslut tas om nya insatser tillförs dessa verksamhetsplanen 
efterhand. 

Beslutsprocess för digitaliseringsinitiativ 

Varje förvaltning fattar självständiga beslut i frågor som rör eller endast påverkar den egna 
verksamheten. Initiativ som har en påverkan på andra förvaltningar eller som är av 
kommungemensam karaktär lyfts till den förvaltningsövergripande digitaliseringsgruppen 
som bereder frågor inför beslut i det centrala digitaliseringsrådet.  

I det här sammanhanget utgör kommunens nyttorealiseringsmodell ett värdefullt stöd.   

Digital fond 

För att skapa förutsättningar för ökad utväxling av digitaliseringen avsätts årligen centrala 
medel till en digital fond. I ett första steg är det enbart initiativ som är av 
kommunövergripande karaktär som beviljas medel ur fonden. För att ansökningar om medel 
ska godkännas krävs att fastställda kriterier samt krav kring nyttorealisering uppfylls. 

Det centrala digitaliseringsrådet fattar beslut om tilldelning av medel från den digitala 
fonden.  

Uppföljning av kommunen digitaliseringsarbete 

Uppföljning av digitaliseringsarbetet sker årligen i Kommundirektörens ledningsgrupp och i 
kommunstyrelsen. I samband med uppföljningen redogörs för: 

 Trender och påverkansfaktorer i samhället 
 Status kring pågående projekt 
 Utfall och effekter av initiativ som erhållit medel ur den digitala fonden 
 Goda exempel 

För redovisningen ansvarar Digitaliseringschefen. 

 

 
4 Som har en påverkan på andra förvaltningar eller är av kommungemensam karaktär. 
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6.10 Förvaltningsmodell IT 

Kommunen rekommenderas att införa en ny förvaltningsmodell för IT. Detta sker först efter 
att den nya avdelningen etablerats och efter att styrmodellen för digitalisering införts. 

 

 
 

Den nya förvaltningsmodellen är objektsbaserad vilket ger ett antal gynnsamma effekter eller 
fördelar jämfört med modeller där enskilda system förvaltas. 

 
Fördelar 

 Tydligt verksamhets- och processfokus 
 Linjerar med hur det faktiska ägarskapet ser ut 

o Processägare <> Objektägare 
 Möjliggör en effektiv förvaltning med hög kvalité 

o En förvaltningsplan per objekt 
 Helhetsperspektiv och möjlighet till samordning och synergier 

En viktig utgångspunkt är att den nya modellen är enkel, tydlig och stödjande. 

Införandet av modellen förväntas bidra till: 

 Effektiv förvaltningsorganisation 
o Tydliga roller och ansvarsområden 
o Strukturerat arbete med förvaltning 

 Planering, genomförande och uppföljning 
 Proaktivt arbete i stället för reaktivt arbete 
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6.11 Utredning RPA 

Kommunen rekommenderas genomföra en utredning inom RPA-området.  

Utredningen innefattar att: 

 Identifiera organisationens automatiseringspotential med utgångspunkt från effekt 
och komplexitet. 

 Ta fram förslag på prioriterad lista avseende automatiserade processer utifrån effekt 
och möjlighet att genomföra. 

 Undersöka olika alternativ när det kommer till att bedriva RPA-utvecklingen. 
o Teknisk utveckling i egen regi. 
o Teknisk utveckling köps som tjänst av leverantör. 

6.12 Projektmodell 

Kommunen rekommenderas att vidareutveckla nuvarande projektmodell med syfte att: 

 Säkra kvalité och utfall genom hela utvecklingsprocessen.  
 Förbättra projektstyrningen. 
 Möjliggöra att pågående projekt kan synliggöras och följas upp i en projektkatalog. 
 Grunda för en framtida portföljstyrning. 

Modellen måste vara stödjande och okomplicerad och får absolut inte uppfattas vara en 
pålaga. 

Avgränsning 

Komplexa projekt exempelvis när det kommer till byggnation/entreprenader ska inte hanteras 
inom projektmodellen.   

6.13 Processmodell 

Kommunen rekommenderas att införa en för organisationen gemensam processmodell. 
Modellen förväntas vara enkel och stödjande, inte tvingande eller begränsande. Som ett 
första steg är ambitionsnivån att hitta fram med gemensamma definitioner och ett 
gemensamt språk.   

Ett andra steg kan vara att enas om, och införa, ett gemensamt processverktyg. 

6.14 Ägarskap för modeller 

Alla modeller som nyttjas inom kommunen ska ha en utsedd ägare. Modellägaren ansvarar 
för att: 

 Modellen är stödjande/värdeskapande samt nyttjas inom organisationen 
 Modellen vidareutvecklas 
 Utbildningsinsatser sker återkommande 
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Modellägare kan utse en modellansvarig.  

Modellansvarig arbetar operativt och verksamhetsnära. I uppdraget kan ingå att: 

 Ansvara för samordning 
 Stödja verksamheterna i tillämpningen av modellen 
 Utveckla och förbättra modellen 
 Genomföra utbildningsinsatser 

6.15 Standardisering och gemensamma lösningar 

Det är inget självändamål att standardisera eller styra mot gemensamma lösningar när det 
kommer till plattformar, system och tekniska enheter. Men vi kan samtidigt inte blunda för de 
skalfördelar och vinster som uppstår när unika eller överlappande lösningar, på ett 
framgångsrikt vis, ersätts med gemensamma eller standardiserade lösningar.  

För att lyckas i standardiseringsarbetet krävs: 

 Ett tydligt ägarskap och mandat att driva frågan 
 Gemensam målbild och fastställda principer  
 En finansieringsmodell som stimulerar och påverkar riktningen 

o Att vinster och nyttor som kommer genom standardisering fullt ut återförs och 
kommer verksamheterna till del 

o Att verksamheterna fullt ut får stå för de extra kostnader som uppstår om en 
verksamhet väljer att avvika från standard 

Kommunen rekommenderas att sätta fokus på standardiseringsfrågan. Detta sker genom att 
Digitaliseringschef uppdras att äga och driva frågan – i samarbete med Ekonomichef, 
Digitaliseringsstrateg och Enhetschef IT.  

6.15.1 Digital arbetsplats och Digital skolbänk 

Nedan bild visar de plattformar, system och digitala enheter som används inom kommunen. 

Grundskola
GAFE

Digital arbetsplats

Personal och förtroendevalda

PC/Windows

iPad

Grundskola

Google Workspace for Education

CromeBook

iPad/Mac

Gymnasium/Vux

Off ice 365

Google Workspace for Educat ion (På gång)

Mac/PC/Windows

CromeBook (På gång)

Digital skolbänk

 
Kommunen rekommenderas att standardisera och med det nyttja så få olika plattformar, 
system och digitala enheter som möjligt.  
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6.16 Finansieringsmodell 

Finansieringsmodeller behöver justeras kontinuerligt och över tid. Kommunen 
rekommenderas att, i samband med justering i modellen, beakta den inriktning gällande 
standardisering, med de ingående styrande mekanismer som uttrycks ovan.      

6.17 IT-överenskommelsen 

Kommunen rekommenderas att ta bort eller kraftigt förändra nuvarande IT-
överenskommelse. Detta sker mot bakgrund av:  

 Införandet av de nya styrmodellerna som kommer behandla och klargöra ägarskap, 
roller och ansvarsområden. 

 Styrande principer som läggs till i en reviderad version av den digitala strategin. 
 Tydliggörande av kravnivåer som kommer genom ett proaktivt 

informationssäkerhetsarbete med ingående informationsklassificeringar.  

6.18 Digital strategi 

Kommunen rekommenderas att revidera nuvarande digitala strategi. Revideringen sker mot 
bakgrund av de föreslagna förändringarna gällande organisation och styrning som uttrycks i 
den här rapporten.  

Genom revideringen formaliseras de av kommunen beslutade förändringarna. 

6.19 Omvärldsbevakning 

Kommunen rekommenderas att bedriva en aktiv omvärldsbevakning för att identifiera nya 
möjligheter och nyttor som digitalisering och användning av ny teknik kan ge.  

En aktiv omvärldsbevakning förväntas bidra till kunskap, inspiration, innovation samt ökad 
beställarkompetens. Det är viktigt att chefer och medarbetare inom verksamheter krokar arm i 
arbetet med omvärldsbevakning och tar stöd av experter från digitaliseringsavdelningen. 

6.20 Kommunikation 

Förmågan att kommunicera är avgörande för att bygga förtroende och nå framgång i 
digitaliseringsarbetet. Ett aktivt kommunikationsarbete ska bedrivas i samband med 
förändrings- och utvecklingsarbete.  

Goda exempel behöver lyftas liksom de effekter och nyttor som utgör resultat av 
digitaliseringsarbetet. Kommunen behöver också kommunicera på ett sätt som gör att det är 
enkelt för invånare och användare att nyttja kommunens tjänster. 

Detta innebär att ett nära samarbete behöver etableras mellan kommunikationsavdelningen 
och den nya digitaliseringsavdelningen. 
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7 Övergripande plan 
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 Bilaga 1 Sammanställning – Roll- och kompetensinventering 
 Bilaga 2 Sammanställning – Omvärldsbevakning 
 Bilaga 3 Kompetensprofil – Digitaliseringschef 
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Information om uppföljning av genomförd 

organisationsförändring för 
Kommunledningskontoret 

5 

KS.2019.0500 
   

42 ( 2864 )



Uppföljning ny organisation
Gemensam organisation för Upphandling, Kommunikation och Nämndadministation
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Från utredningen som gjordes inför beslut om ny organisation:

Generellt för samtliga områden är att dagens sätt att organisera och 
arbeta uppvisar hög grad av sårbarhet, ojämn kvalitet/effektivitet, 
otillräcklig rättssäkerhet och samordning.
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Generella reflektioner

• Sårbarheten har minskat betydligt

• Kvaliteten har blivit jämnare

• Säkrare tillämpning av lagar

• Samordning av processer har tagit ett stort steg i 
rätt riktning

• Medarbetarenkäten visar positiva resultat i de tre 
avdelningarna

• Pandemin har försvårat
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Upphandling
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• Riktlinjer för Inköp och upphandling tydliggör 
roller, funktioner och ansvar. 
• Viktigt med ett löpande kommunikationsarbete för att 

undvika gränsdragningsproblematik.

• Delegeringsordning för kommunstyrelsen under 
revidering för att förenkla handläggning av 
upphandlingsärenden
• Förslag att nämndernas delegeringsordningar ses över i 

anslutning till kommunstyrelsens revidering. 

Styrdokument
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• Inköps- och upphandlingsavdelningen har skapat 
ett årshjul för hur kommunen ska arbeta med 
sina upphandlingsbehov för att uppnå en 
ändamålsenlig och effektiv process

• Sammanfaller med kommunens budgetprocess 
vilket syftar till att inköpsbehov ska vara 
kopplade till budgetmedel

• Varje nämnd fattar beslut om en upphandlings-
och genomförandeplan (UGP) som 
sammanställs till ett kommunövergripande 
dokument och beslutas i KSAU. 

Förändrat arbetssätt 

upphandlingsbehov
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• Genom en uppstyrd behovsprocess används 
resurser på ett mer effektivt sätt. Samtliga 
inkomna upphandlingsbehov för 2022 är 
fördelade till upphandlare på avdelningen.

• Utvärdering av UGP- arbete och eventuella 
justeringar inför 2023 kommer att genomföras 
utifrån inkomna synpunkter i kommunens 
inköpsgrupp.

• Riktlinjer för inköp och upphandling föreslås 
under 2022 att kompletteras med samtliga 
processteg i UGP-arbetet för att öka tydligheten i 
organisationen 

Förändrat arbetssätt forts
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Samtliga upphandlartjänster är tillsatta.

Behovet av frågor och stöd har ökat

Ibland svårt att få referenspersoner och 
specialister till upphandlingar

Framtida utmaning kring hållbarhetsfrågor och 
samplanering

Framtida beslut om upphandling via Skånes 
kommuner och Lunds kommun kommer påverka

Bemanning
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Nämndadminstration
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Allvarliga risker

• Nämndsekreterare bort från sammanhang
• Har enligt inte skett enligt gruppen, samverkar nära både politiken och tjänstemän, pandemin har 

påverkat mer men även bidragit till erfarenhet av digitala möten. Vissa synpunkter från ett par 
organisationer.

• Hög arbetsbelastning
• Sedan gruppen blivit fulltaligt är belastningen inte för hög. Det hjälper snarare att det är en 

gemensam organisation, då man kan hoppa in för varandra på ett lätt sätt.

• GDPR arbetet lidande i förvaltningarna
• Samtliga förvaltningar har nu nya gdpr-samordnare.

• Ny chef som har annan syn
• Stämmer, det har varit en omställning under första året. Nu är bilden tydligare i gruppen.

Ny gemensam nämndadministration
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Ny gemensam 

nämndadministration

• Alla tjänster tillsatta, ger ro och långsiktighet

• Kommunsekreterare inarbetad och fungerar som 
teamledare

• Gruppen börjar bli samkörd

• Ser fortfarande olika ut i processerna på de olika 
förvaltningarna men olikheterna minskar och är 
kvar där de behövs
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Kommunikation
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• Ett samordnat och likvärdigt arbetssätt är på mycket god väg. 
Kunskapen har ökat hos alla, både om organisationen/Eslövs 
kommun och förvaltningarnas kommunikationsbehov

• Renodlade roller medför att förvaltningarna får jämnare kvalitet

• Via en gemensam funktionsbrevlåda slussas ärenden snabbt 
vidare till den medarbetare som har bäst kompetens i ärendet 
och är tillgänglig. Därmed får förvaltningarna snabbare hjälp och 
sårbarheten minskar

• Arbetssättet och gemensam planering frigör tid att utveckla 
arbetet mot förvaltningarna och arbeta med nya kanaler såsom 
film

”Vi får tillbaka mer kvalitet idag. Vi jobbar kanske mer i hängrör nu 
än i stuprör. Arbetet blir mer fokuserat nu, jag tror att alla 
uppskattar det som vår tidigare förvaltningskommunikatör gör åt 
oss och det som andra på avdelningen gör.” Förvaltningschef

Slutsatser efter 14 månader
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• Förändring tar tid

• Förändringar i bemanning, men nu fulltaligt

• Pandemin har påverkat, det är mycket svårare 
att lära känna varandra och bygga en ny 
avdelning på distans

Slutsatser efter 14 månader
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Uppföljning förvaltningarnas 
handlingsplaner

Exempel ur handlingsplanerna
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Risk att funktionerna som går över 

tappar kontakten och missar 

information om verksamheterna 

och därmed ger sämre stöd.
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Nuläge

Inom BoU har dialog kontinuerlig genomförts mellan 
medarbetare och chef från förslag till beslut och beslut 
om genomförande och därefter.

KoF håller regelbundna avstämningar med både 
kommunikation och nämndadministration, det fungerar 
bra och har utvecklats positivt. Vidare utvecklingsarbete 
inplanerat nästa år.

VoO –uppföljningsmöten och dialog mellan 
verksamheter och medarbetare för att fånga upp frågor 
som hamnar mellan stolarna. Nya gemensamma 
lösningarna för att arbetet ska flyta på. Pandemin gör 
jämförelsen svår bland annat på grund av ökat 
hemarbete. 
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Risk att arbetsbelastningen för de 

som blir kvar på

förvaltningarna ökar
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VoO - Arbetsbelastningen har ökat på den 
kvarvarande personalen men även för en del övrig 
personal. Samtal mellan chef och medarbetare har 
gjorts. Omprioriteringar av arbetsuppgifter inom 
verksamheten har gjorts. Börjat hitta nya 
arbetsformer Det finns frågor kvar att lösa. Nya 
arbetssätt skapar nya typer arbetsbelastning. 

BoU - Arbetsbelastningen har ökat för samtliga 
medarbetar inom BoU ”förvaltning”. Kontinuerligt 
arbete i frågan genomförs

MoS har gjort en översyn. Har anpassat nya 
rutiner efter den nya organisationen.

Nuläge
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Rädsla i förvaltningar för minskat 

stöd och påverkansmöjligheter 

framöver 
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Nuläge

Klk: uppföljningar och dialog har skett både i 
kommunens ledningsgrupp och mellan 
förvaltningschefer och avdelningschefer på Klk vid 
behov
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Risk att medarbetare som går över 

i den nya organisationen hamnar i 

kläm mellan två förvaltningars 

vilja.
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SeF Handlingsplan genomförd och avstämningar 
efter det. Fungerar som det är tänkt i de allra flesta 
delar

BoU – den nya organisationen har ställt krav 
avseende omställningsarbete och lärande. Dialog 
förs mellan BoU och Klk:s avdelningar

MoS – kommunikation och nämndadministration 
flyter på bra, upphandling följs upp just nu

Nuläge
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Oro att flyttande funktioner och 

påverkan på resurser påverkar 

medborgare, föreningar och 

företag om förvaltningarnas 

service blir sämre, om det blir 

långsammare handläggning intern 

och externt
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Nuläge

Klk – dialog i kommunens ledningsgrupp och i 
kommunledningskontorets ledningsgrupp samt 
uppföljning av de tre avdelningarnas 
utvecklingsarbete

SeF-Handlingsplan genomförd som planerat, inga 
risker har uppstått, det fungerar som det är tänkt i 
de allra flesta delar
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Oro för att tjänster ska dras in 

inom förvaltningen
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BoU Samtal mellan medarbetare och chef har 
genomförts kontinuerligt. Ökad arbetsbelastning

MoS påbörjat genomlysning, pausad på grund av 
pandemin och nyrekrytering

Nuläge
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Oro för att rollerna blir otydliga, 

vem bestämmer och beslutar vad 

som ska göras och begränsat 

handlingsutrymme för 

prioriteringar av arbetsuppgifter.
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Nuläge

BoU -uppföljningstillfällen mellan BoU och 
kommunikationsenheten, där frågan om vem som 
gör vad har diskuterats. God kommunikation 
mellan BoU och inköp- och upphandling. Dock kan 
samtliga uppdrag och gränsdragningar mellan BoU 
och Klk behöva gås igenom igen

VoO- Har varit högt och lågt, dvs mycket bra 
samsyn och vice versa. Detta pekar på att det 
finns lösningar på tvären att ta fasta på. 
Uppföljningar och dialoger har fungerat bra. 

71 ( 2864 )



• Det kommer alltid att finnas behov av förnyad 
dialog och utveckling

• Pandemin försvårar en del arbete

• Respektive förvaltning följer upp eventuella 
kvarstående frågor i respektive facklig 
samverkansgrupp, kontinuerligt 
utvecklingsarbete kommer också att göras i 
Kommunens ledningsgrupp.

Fortsatt utvecklingsarbete
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Granskning av kommunens hantering av riktade 
statsbidrag 

Ärendebeskrivning 
Kommunens förtroendevalda revisorer har granskat kommunens hantering av riktade 
statsbidrag. Svar önskas avseende vilka åtgärder som kommer att vidtas och när.  

Beslutsunderlag 
Missiv- Granskning av kommunens hantering av riktade statsbidrag. 
Rapport-Granskning av kommunens hantering av riktade statsbidrag. 

Beredning 
Kommunstyrelsen rekommenderas att ta fram kommunövergripande riktlinjer för 
hanteringen av riktade statsbidrag samt fastställa en process för hantering av 
bidragen inom kommunstyrelsens förvaltning, Kommunledningskontoret.  
 
Kommunledningskontoret föreslår att kommunövergripande riktlinjer för 
hanteringen av riktade statsbidrag framöver ingår i kommunens ekonomiska 
styrprinciper och tas fram i samband med översynen av styrprinciperna för den 
kommande mandatperioden. I kommunens budget framgår numera nya och 
förändringar av riktade statsbidrag. Riktade statsbidrag för alla nämnder kommer att 
följas upp i kommande årsredovisningar med början för 2021. 
 
Kommunledningskontoret kommer att fastställa en process för hantering av riktade 
statsbidrag för 2022. 

Förslag till beslut 
- Kommunstyrelsen antar Kommunledningskontorets förslag till svar som sitt eget 

och överlämnar det till kommunens förtroendevalda revisorer. 
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Beslutet skickas till 
Kommunens förtroendevalda revisorer 
Kommunfullmäktige 
 
 
 
Eva Hallberg Tomas Nilsson 
Kommundirektör Ekonomichef 
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Sammanfattning 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Eslövs kommun genomfört en 
granskning kring kommunens hantering av riktade bidrag. Granskningen har undersökt om 
kommunen har en tillräcklig kontroll över hanteringen av riktade bidrag, från identifiering av 
möjligheten att söka bidrag till återrapportering av utförda prestationer och eventuell 
återbetalning.  

Vår sammanfattande bedömning är att kontrollen över hanteringen av riktade bidrag kan 
stärkas. Vi konstaterar att det finns ett etablerat arbetssätt inom de granskade nämnderna men 
att arbetet behöver systematiseras för att säkerställa en ändamålsenlig hantering samt 
förebygga risker för en personberoende hantering. Bidragen står för en väsentlig del av 
nämndernas budget vilket kräver ett systematiskt arbetssätt. Mot bakgrund av granskningens 
iakttagelser lämnas nedan rekommendationer.  

Kommunstyrelsen, vård- och omsorgsnämnden, barn- och familjenämnden och gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden rekommenderas att: 

 Fastställa en process för hanteringen av bidragen i sin respektive nämnd. 

Därtill rekommenderas vård- och omsorgsnämnden rekommenderas att: 

 Upprätta en årlig sammanställning över vilka bidrag som har sökts i verksamheterna. 
 Inkludera statsbidrag i nämndens delegationsordning. 

Barn- och familjenämnden rekommenderas att:  

 Säkerställa att det finns en tydlig ansvarsfördelning i vem som ansvarar för att söka 
respektive bidrag samt när bidragen ska sökas och återrapporteras. 

 Stärka den interna kontrollen avseende redovisning av riktade bidrag. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden rekommenderas att:  

 Inkludera statsbidrag i nämndens delegationsordning. 
 Säkerställa att det finns en tydlig ansvarsfördelning i vem som ansvarar för att söka 

respektive bidrag samt när bidragen ska sökas och återrapporteras. 
 Stärka den interna kontrollen avseende redovisning av riktade bidrag. 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

De riktade statsbidragen har ökat i antal och i ekonomisk omfattning under 2000-talet. Under 
2019 fanns det 197 riktade statsbidrag till kommunsektorn med ett värde om cirka 109 miljarder 
kronor.  

Den stora omfattningen av riktade statsbidrag för olika verksamheter ställer höga krav på 
huvudmännen i form av rutiner, strukturer och kompetens för att hantera bidragen, från 
identifiering av sökbara bidrag till redovisning och uppföljning. En angelägen fråga är även i 
vilken utsträckning bidrag kan användas i planerat eller pågående utvecklingsarbete och i 
vilken mån bidragen styr kommunens prioriteringar. Ytterligare en viktig aspekt att ta hänsyn 
till är att det i vissa fall förekommer ett krav på medfinansiering från huvudmannens sida.  

Mot bakgrund av ovanstående har de förtroendevalda revisorerna beslutat att genomföra en 
granskning av kommunens hantering av riktade statsbidrag. 

1.2. Syfte och revisionsfrågor  

Granskningen syftar till att bedöma om kommunen har en tillräcklig kontroll över hanteringen 
av riktade statsbidrag, från identifiering av möjligheten att söka bidrag till återrapportering av 
utförda prestationer och eventuell återbetalning.  

I granskningen besvaras följande revisionsfrågor:  

 Har nämnderna/styrelsen tillräckliga rutiner för identifiering av vilka riktade statsbidrag 
som finns att söka inom respektive område?  

 Har nämnderna/styrelsen ändamålsenliga rutiner för att söka och återsöka riktade 
statsbidrag? 

 Säkerställer nämnderna/kommunstyrelsen att de riktade statsbidragen används på ett 
ändamålsenligt sätt? 

o Sker det tillräcklig återrapportering till kommunstyrelsen och ansvarig nämnd? 
o Återspeglar redovisningen av medlen hur statsbidragen använts och vilka 

satsningar som de kopplats till.  
 Säkerställer kommunstyrelsen sitt övergripande ansvar vad gäller hanteringen av 

statsbidrag? 

1.3. Genomförande och avgränsning 

Granskningen har skett genom intervjuer med utvalda nyckelpersoner (se källförteckning) och 
dokumentstudier. I granskningen ingår även en stickprovsundersökning där ett antal sökbara 
riktade statsbidrag inom respektive nämnds verksamhetsområde kontrolleras avseende om 
bidraget har sökts samt om kommunen ansökte om fullbidragsram. 

Granskningen omfattar inte riktade statsbidrag till följds av coronapandemin.   

1.4. Ansvarig nämnd 

Granskningen avser barn- och familjenämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, 
vård- och omsorgsnämnden. Urvalet har gjorts med utgångspunkt i verksamhetsområdena 
med flest riktade statsbidrag. Därutöver granskas kommunstyrelsens utifrån uppsiktsplikten 
och sitt övergripande ansvar.  

1.5. Revisionskriterier  

Kommunallagen (2017:725) 

Enligt 6 kap. 1 § ska styrelsen ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma 
nämnders verksamhet.  
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Nämnderna ska var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de 
mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan 
författning som gäller för verksamheten. 

De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett 
i övrigt tillfredsställande sätt. 

 

Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning 

Enligt 1 kap. 4 § ska bokföring och redovisning fullgöras på ett sätt som överensstämmer med 
god redovisningssed.  

I Rådet för kommunal redovisning (RKR)1 rekommendation framgår att EU- och statsbidrag 
ska redovisas enligt det aktuella bidragets villkor och restriktioner. Statsbidrag kan vara 
generella, riktade eller ges i form av kostnadsersättningar. Kostnadsersättningar är ersättning 
för kostnader som kommunen har med anledning av en statligt beslutad skyldighet att utföra 
eller tillhandahålla något. 

 

 

1 RKR är normgivande organ inom kommunal redovisning och har till uppgift att utveckla god 
redovisningssed enligt Lagen om kommunal bokföring och redovisning 
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2. Granskningsresultat 

2.1. Omfattning av riktade bidrag 

I nedanstående tabell framgår respektive nämnds budget för 2020 samt summan av de 
erhållna riktade bidragen under året. Vissa av bidragen inom barn- och familjenämnden samt 
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden utbetalas läsårsvis vilket medför att det finns en viss 
felmarginal i jämförelsen. Kommunstyrelsen erhöll ett riktat bidrag under 2020. Bidraget avsåg 
ersättning för merkostnader kopplat till coronapandemin.  

Bidragen för 2020 motsvarade 9,3 procent av barn- och familjenämndens budget, 6,5 procent 
av gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens budget och 1,9 procent av vård- och 
omsorgsnämndens budget. Se bilaga 2 för en fullständig förteckning över samtliga bidrag inom 
de tre nämnderna.  

Det finns ingen politiskt beslutad målsättning eller uttalat förhållningsätt om hur nämnderna 
ska förhålla sig till sökbara bidrag. Vid intervju beskriver representanter för 
kommunledningsförvaltningen att verksamheterna ska söka alla bidrag som ligger i linje med 
verksamhetens inriktning. En av de intervjuade förvaltningarna beskriver att de har uppfattat 
det som att nämnderna ska söka samtliga bidrag inom verksamhetens inriktning.  

2.2. Identifiering och beslut att söka 

Vård- och omsorgsnämnden  

Ansvar för identifiering och ansökan av riktade bidrag är fördelat mellan flera tjänstepersoner 
inom förvaltningens verksamhetsområden. Bidrag identifieras genom SKR:s funktion för 
sökbara bidrag samt genom representation i olika nätverk. Bidrag bevakas även genom 
Socialstyrelsens och Migrationsverkets hemsida.  Förvaltningschefen fördelar ansvaret för att 
söka bidragen till ansvarig inom den aktuella verksamheten. Verksamhetschefer 
sammanställer därefter ansökan som förvaltningens redovisningsekonom eller controllers 
därefter skickar in. 

Förvaltningens redovisningsekonom ansvarar för att sammanställa vilka bidrag som har sökts 
samt bevakar viktiga datum. Förvaltningen har en sammanställning över vem som ansvarar 
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för respektive bidrag samt sista datum för återsökning och återrapportering. Det finns ingen 
dokumenterad rutin eller processbeskrivning för hanteringen av riktade bidrag. Vård- och 
omsorgsnämndens delegationsordning omfattar inte riktade bidrag. 

 

Barn- och familjenämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Ansvar för identifiering och ansökan av riktade bidrag är fördelat mellan flera tjänstepersoner 
i förvaltningen. Respektive avdelning inom barn- och utbildningsförvaltningen ansvarar för att 
bevaka vilka riktade bidrag som kan sökas. Merparten av nämndernas bidrag utbetalas av 
Skolverket. Dessa bidrag bevakas genom Skolverkets statsbidragskalender och nyhetsbrev. 
Motsvarande gäller för Socialstyrelsen som har en egen statsbidragskalender. Bidrag inom 
vuxenutbildningen samt från Kulturrådet bevakas av två särskilt utsedda tjänstepersoner. 
Förvaltningsekonomen har en samordnande roll i arbetet och stöttar verksamheterna i frågor 
om riktade bidrag.  

Avdelningschefer och verksamhetscontrollers på förvaltningens fyra avdelningar 
sammanställer underlagen som behövs i ansökan. Kommunen ingår tillsammans med tolv 
andra skånska kommuner i en samverkan som upprättar gemensamma ansökningar för bidrag 
till vuxenutbildningen (SSSV). Ansvaret för att upprätta ansökningarna fördelas mellan 
kommunerna utifrån ett rullande schema. 

Barn- och familjenämndens delegationsordning tydliggör vem som kan besluta om ett bidrag 
ska sökas eller inte. Enligt delegationsordningen får: 

 förvaltningschef besluta om att ansöka om riktade bidrag till ett belopp om högst 20 
basbelopp i varje enskilt fall  

 arbetsutskottet besluta om bidrag till ett belopp om högst 40 basbelopp i varje enskilt 
fall 

Samtliga ansökningar inom gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden undertecknas av 
förvaltningschefen. Vem som ska underteckna ansökningar inom barn- och familjenämnden 
styrs av delegationsordningen.  

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning omfattar inte riktade bidrag. 
Vid enstaka tillfällen har barn- och familjenämnden beslutat att inte söka ett identifierat bidrag. 
Ett sådant beslut avsåg bidrag om lärarassistenter där det bedömdes finnas en för stor 
osäkerhet kopplat till medfinansiering och rekrytering av nya tjänster. Bidraget har sökts för 
2021 men mot bakgrund av osäkerheten kommer förvaltningen inte rekvirera hela den 
tilldelade ramen.  

Det finns ingen processbeskrivning eller dokumenterade rutiner för hanteringen av riktade 
bidrag. Vid intervju uppges att villkoren och processen för bidragen skiljer sig åt vilket är 
bakgrunden till att det inte har tagits fram rutiner. Det finns ingen samlad förteckning över 
ansökningsdatum eller vem som ansvarar för respektive bidrag inom barn- och 
familjenämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.   

Kommunstyrelsen  

Det finns ingen central funktion inom kommunen som ansvarar för att bevaka bidrag på en 
kommunövergripande nivå. Vid intervju uppges att SKR:s lista över sökbara bidrag och 
myndigheternas nyhetsbrev ger tillräckliga förutsättningar för att identifiera bidragen. Det 
uttrycks inte finnas något behov av att köpa tjänster för en samlad statsbidragsportal2. I SKR:s 

 
2 Det finns tjänster som samlar samtliga sökbara bidrag från myndigheter, EU-bidrag, stiftelser osv. 
Tjänsterna sammanställer även vilka bidrag som har sökts, vem som är ansvarig, och till vilka belopp.   
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lista över sökbara bidrag framgår att ”Tabellen är inte heltäckande, det kan saknas bidrag, det 
kan finnas bidrag som upphört, ändrat namn eller belopp.”.  

Från och med 2021 framgår större sökbara bidrag inom respektive nämnds verksamhet i 
kommunens budget. Detta beskrivs vara en del i att stärka planeringen och uppmärksamheten 
kring bidragen.  
 

2.3. Användning av bidragen 

Vård- och omsorgsnämnden  

Respektive verksamhetschef ansvarar för att bidragen används i enlighet med villkoren. I 
samband med att bidraget utbetalas anordnas ett uppstartsmöte för att planera hur bidraget 
ska användas. Förvaltningens redovisningsekonom påminner verksamhetscheferna när 
bidragen ska återredovisas och i samband med detta görs en uppföljning av hur bidraget har 
använts. I förvaltningens sammanställning över samtliga bidrag framgår när respektive bidrag 
ska återrapporteras.  Det finns ingen processbeskrivning som beskriver hur verksamheterna 
ska följa upp att bidragen används i enlighet med villkoren.  

Under 2020 uppgick återbetalning av riktade bidrag inom vård- och omsorgsnämnden till        
408 046 kronor. Återbetalningen avser oförbrukat statsbidrag för 2019 års 
habiliteringsersättning. Bidraget för 2019 uppgick sammanlagt till cirka 2,5 mnkr.      

 

Barn- och familjenämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Respektive avdelningschef, rektor eller enhetschef ansvarar för att bevaka att användningen 
av bidragen överensstämmer med det som framgår av villkoren. Skolverkets bidrag Likvärdig 
skola beskrivs som ett bidrag med omfattande belopp samtidigt som det finns stort 
tolkningsutrymme i villkoren för hur det kan användas. Mot bakgrund av detta har nämnden 
antagit en plan som definierar vilka satsningar som ska göras, hur stor del av bidraget som 
ska gå till respektive satsning samt vilken skolform som avses. Det finns ingen 
processbeskrivning som beskriver hur verksamheterna ska följa upp att bidragen används i 
enlighet med villkoren. Enligt uppgift ska detta göras i samband med uppföljningen och 
återrapporteringen av bidragen.  

Under 2020 gjordes inga återbetalningar av riktade bidrag inom barn- och familjenämnden.  
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden återbetalade ca. 2,5 mnkr under 20203. 
Återbetalningarna avser (tkr):  

Statsbidrag för yrkes vux och yrkes SFI 1 902 

Statsbidrag för introduktionsprogram 350 

DUA – korta jobbspår 136 

Jobb för unga 95 

Totalt 2 483 

Återbetalningarna inom gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beskrivs ha uppstått genom 
att utbildningarna inte har kunnat fylla samtliga erbjudna platser. Detta till följd av att personer 
har anmält sig till en utbildning utan att påbörja den. SSSV (samverkansforumet som upprättar 
ansökningarna) omfördelar bidraget mellan de tretton kommunerna två gånger per år för att 
försöka kompensera för volymförändringarna.  
 

 
3 Sammanlagt erhöll gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ca. 16 mnkr under 2020.  
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Stickprovsundersökning  

Inom ramen för granskningen har tre riktade bidrag granskats. Granskningen avser från 
ansökan till redovisning av bidraget. Granskarna har tagit del av en sammanställning över 
samtliga sökta bidrag under 2020, se bilaga 2. Efter sammanställning av iakttagelser från 
intervjuer och dokumentstudier gjordes ett urval av vilka bidrag som skulle ingå i 
stickprovsundersökningen. Urvalet gjordes med hänsyn till iakttagelserna och belopp, 
utbetalande myndighet samt om det är ett nytt bidrag.   
 
Vård- och omsorgsnämnden - Äldreomsorgslyftet 
Äldreomsorgslyftet ska stärka kompetensen inom kommunalt finansierad vård och omsorg 
genom att ge ny och befintlig personal möjlighet att utbilda sig till vårdbiträden eller 
undersköterskor på arbetstid. Kommunen ersätts för de kostnader som uppstår när personalen 
är frånvarande på grund av utbildningen. Bidraget utbetalas av Socialstyrelsen.  

Äldreomsorgslyftet 

Anvisningar för att rekvirera bidraget publiceras 15 juni  

Rekvirerades 26 juni 2020  

Belopp  1 393 413 kr 

Förbrukade medel under 2020 263 492 kr  

Återrapporteras senast 15 mars 2021 Återrapporterades 11 mars 2021  

Återbetalning  1 129 921 kr 

Under 2020 har inga anställda påbörjat utbildning med hjälp av bidraget. I återrapporteringen 
till Socialstyrelsen framgår att den korta tidsramen omöjliggjorde att initiera, planera, starta och 
genomföra utbildning. Förvaltningen påbörjade en kartläggning av utbildningsbehovet inom 
förvaltningen och det fanns inga personer som skulle hinna studera färdigt till undersköterska 
under bidragsperioden.  

Vård- och omsorgsnämnden har rekvirerat 10,2 mnkr för 2021. Vid tidpunkt för granskningen 
genomför 24 personer en utbildning till undersköterskor parallellt med det ordinarie arbetet. 

Granskarna har tagit del av ett utdrag ur huvudboken som visar vilka kostnader som har 
redovisats på projektkoden för bidraget. Summan överensstämmer med uppgifterna i 
återrapporteringen till Socialstyrelsen.   
 
Barn- och familjenämnden – Kvalitetssäkrande åtgärder  
Bidraget för kvalitetssäkrande åtgärder riktas mot förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. 
Bidraget ska syfta till kvalitetssäkrande åtgärder och kan användas till kostnader för personal 
i verksamheterna eller åtgärder som höjer kompetensen hos förskollärare, fritidspedagoger 
och barnskötare. Bidraget utbetalas av Skolverket.  

Kvalitetssäkrande åtgärder  

E-tjänst för ansökan av bidrag öppnade 15 januari 2020  

Rekvirerades 6 februari 2020  

Belopp  1 723 239 kr 

Förbrukade medel under 2020 1 723 239 kr 

Återrapporteras senast 2 november 2020 Återrapporterades 28 oktober 2020 

Återbetalning   0 kr 
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Nämnden rekvirerade full bidragsram4. Bidraget har använts till specialpedagog, biträdande 
rektor, IKT-pedagog samt en pedagog med ansvar för kreativt lärande. Därutöver har bidraget 
använts till föreläsningar, seminarium och kollegiala nätverksträffar med fokus på undervisning 
och implementering av läroplanen.   

160 000 kr av bidraget har fördelats till fristående huvudmän i kommunen. Enligt Skolverkets 
hemsida kan bidraget bara sökas av kommuner, men pengarna kan användas för åtgärder 
både inom kommunala och fristående förskolor och fritidshem. 

I utdraget från huvudboken framgår att 1,53 mnkr har redovisats på projektkod. Avvikelsen 
uppges bero på att det finns kostnader som inte har redovisats på projektkod och att dessa 
kostnader eventuellt är redovisade på förvaltningens enheter.  
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden – Korta jobbspår. 
Bidraget utbetalas av delegationen för unga och nyanlända till arbete (DUA) och syftar till att 
skapa utbildningsinsatser hos arbetsgivare med akuta rekryteringsbehov. Bidraget skapades 
mot bakgrund av covid-19 pandemins konsekvenser för arbetsmarknaden.  

Korta jobbspår  

Beviljat bidrag  300 000 kr 

Förbrukade medel under 2020 enl. 
återredovisning till DUA.  

163 711 kr  

Återrapporteras senast 30 november 2020 Återrapporterades 17 november 2020 

Återbetalning  136 000 kr 

Bidraget utbetalades den 6 juni 2020. I ansökan till DUA framgår att kommunen planerade för 
100 deltagare fördelade på 5 utbildningsomgångar inom vård- och omsorgsarbete. 
Utbildningen skulle vara 10 veckor lång och genomfördes i samarbete med vuxenutbildningen 
i Höörs kommun.    

Under 2020 deltog 0 personer i satsningen. Sammanlagt förbrukades 163 711 kr under 2020 
i form av lönekostnader. I redovisningen till DUA framgår att utbildningen marknadsfördes vid 
flera tillfällen via Arbetsförmedlingen och aktörer som arbetar med matchning på 
arbetsmarknaden.  

Utdrag från huvudboken visar att 207 360 kr har redovisats på projektkod. Det har därmed 
varit högre kostnader för bidraget än vad som återredovisades till DUA. Återbetalningen av 
oförbrukade medel borde därför varit 92 640 kr istället för 136 000 kr.  

Återrapportering till nämnden av bidrag  

Vård- och omsorgsnämnden  

Det görs ingen samlad redovisning till nämnden över samtliga erhållna bidrag. Det har 
förekommit att riktade bidrag har diskuterats inom ramen för den månadsvisa ekonomiska 
uppföljningen.  

Barn- och familjenämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

I nämndernas interna kontrollplaner för 2019 utgjordes ett av kontrollområdena av att nämnden 
skulle få uppföljning av erhållna statsbidrag. I redovisningen av den interna kontrollen framgår: 

 information om de olika bidragen 
 hur bidragen har använts 

 
4 Myndigheterna fastställer hur mycket bidrag som respektive kommun kan ansöka om/rekvirera. 
Kommunerna kan därefter välja om de vill rekvirera hela beloppet eller delar av det.    
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 eventuell återbetalning 
 om bidraget finns att söka nästkommande år  

Vid intervju framkommer att nämnderna har uttryckt en önskan om att kunna följa hur bidragen 
används. Mot bakgrund av detta har en årlig uppföljning, motsvarande den i interna kontrollen, 
införts i nämndernas årsplanering. Statsbidragen för 2020 redovisades för nämnderna i mars 
respektive april 2021. Därutöver får nämnderna löpande uppföljning om sökta bidrag via 
anmälda delegationsbeslut. Ledamöterna har möjlighet att ställa frågor om de riktade bidragen 
i samband med de ekonomiska månadsuppföljningarna under sammanträdena.  

 

Kommunstyrelsen  

Det finns inga övergripande processbeskrivningar eller riktlinjer för hur kommunens 
verksamheter ska återrapportera bidragen. 

I samband med budgetberedningen informeras kommunstyrelsens presidium om vilka bidrag 
som kommer tas bort under året samt vilka större bidrag som planeras att sökas inom 
verksamheterna. Diskussioner om riktade bidrag ingår även i ekonomichefens uppföljningar 
med förvaltningarna inför delårsrapport och årsredovisning. Diskussionerna under 
budgetberedningen uppges ge en övergripande bild över vilka bidrag som söks och erhålls av 
verksamheterna. Kommunstyrelsen får ingen samlad uppföljning från nämnderna om vilka 
riktade bidrag som har sökts, beviljats och eventuellt återbetalats.   

Det har förekommit att nämnder har tilldelats en utökad budgetram för att kompensera för 
minskade intäkter när bidrag har tagits bort och därmed inte längre går att söka.    

Redovisning av kostnader 

Vård- och omsorgsnämnden  

Samtliga kostnader kopplat till riktade bidrag redovisas på specifika projektkoder.  

 

Barn- och familjenämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Kostnader för riktade bidrag bokförs på projektkoder i de fall som den utbetalande myndigheten 
efterfrågar en detaljerad redovisning. Kostnader kopplat till lärarlönelyftet, karriärtjänster och 
bidrag till vuxenutbildningen bokförs exempelvis på projektkoder.  

Vissa bidrag används till tjänster som delas mellan flera enheter. Dessa redovisas inte på 
projektkoder då det uppges innebära mycket merarbete till följd av kontofördelningar samt att 
det varierar från månad till månad hur bidragen används.    

 

Kommunstyrelsen  

Enligt intervju ska projektkoder användas i de fall som de utbetalande myndigheterna 
efterfrågar det. Det finns ingen uttalad rutin om att kostnader inom samtliga riktade bidrag ska 
redovisas på projektkod.  
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3. Bedömningar och rekommendationer 

Vår sammanfattande bedömning är att kontrollen över hanteringen av riktade bidrag kan 
stärkas. Vi konstaterar att det finns ett etablerat arbetssätt inom de granskade nämnderna men 
att arbetet behöver systematiseras för att säkerställa en ändamålsenlig hantering samt 
förebygga risker för en personberoende hantering. Bidragen står för en väsentlig del av 
nämndernas budget vilket kräver ett systematiskt arbetssätt. 

Nämndernas process för identifiering och ansökning av bidrag finns inte dokumenterat, vilket 
enligt vår bedömning medför en risk för personberoende hantering. Vi har en förståelse för att 
ansökningsprocessen skiljer sig åt bidrag emellan. Det är ändå vår bedömning att det finns 
fördelar med att fastställa processen för hanteringen av bidragen på en övergripande nivå. I 
nuläget är det inte fullt ut tydligt vem som ansvarar för identifiering av bidrag, att 
ansökningshandlingarna tas fram, att ansökan skickas in samt vilka kontroller och 
uppföljningar som ska göras.  

Vi bedömer att det är en brist att barn- och familjenämnden samt gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden inte har en dokumenterad sammanställning som visar vem som 
ansvarar för respektive bidrag samt när bidragen ska sökas och återrapporteras. En 
sammanställning skulle enligt vår mening skapa förutsättningar för att kontinuerligt kunna följa 
arbetet med riktade bidrag samt minska risken för att viktiga datum missas vid exempelvis 
oväntat personalbortfall.  

Däremot bedömer vi att barn- och familjenämnden samt gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden får en god insyn i de riktade bidragen inom verksamheterna genom 
de årliga rapporteringarna. Vi konstaterar att motsvarande rapportering saknas för vård- och 
omsorgsnämnden vilket medför att vi bedömer att nämnden inte har tillräckliga former för 
uppföljning av bidragen.   

Vi konstaterar att det finns en kontinuerlig bevakning av riktade bidrag från bl.a. Skolverket, 
Socialstyrelsen och Migrationsverket. Nämnderna och styrelsen förlitar sig därvidlag på SKR:s 
bidragskalender. Vi vill poängtera att dessa bevakningar inte nödvändigtvis ger en heltäckande 
bild för samtliga bidrag som är möjliga för en kommun att söka. Kommunstyrelsen och 
nämnderna bör därför beakta risken att kommunen kan gå miste om bidrag de är berättigade 
till.  

Genomförd stickprovsundersökning visar att bidragen har sökts och återrapporteras inom 
tidsramen. Vår bedömning är att bidragen har använts i enlighet med villkoren. I de fall där 
endast delar av bidraget har förbrukats bedöms det finnas förklaringar som motiverar 
agerandet/resultatet. Däremot konstaterar vi att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har 
återrapporterat lägre kostnader för bidraget i stickprovsundersökningen än vad som har 
redovisats på projektkoden. Vidare finns det en osäkerhet i vilka kostnader som är knutna till 
det granskade bidraget inom barn- och familjenämnden. En tillräcklig ekonomisk kontroll och 
uppföljning är en del i att säkerställa att verksamheten tar del av den summan som de är 
berättigade till. Av denna anledning är det vår bedömning att barn- och familjenämnden och 
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden behöver stärka den interna kontrollen i 
redovisningen av bidragen för att minimera riskerna.   

Vård- och omsorgsnämnden samt gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens 
delegationsordning tydliggör inte vem som kan besluta om ett bidrag ska sökas eller inte. Enligt 
vår bedömning kan de båda nämnderna med fördel inkludera statsbidrag i 
delegationsordningen för att säkerställa en löpande återrapportering av sökta bidrag.  
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Revisionsfråga  Svar  

Har nämnderna/styrelsen tillräckliga 
rutiner för identifiering av vilka 
riktade statsbidrag som finns att 
söka inom respektive område?  

Delvis.  

Det finns ett etablerat arbetssätt inom de 
granskade nämnderna men arbetet behöver 
systematiseras.  

Nuvarande former för bevakning av riktade bidrag 
ger nödvändigtvis inte en heltäckande bild över 
samtliga bidrag som är möjliga för en kommun att 
söka. 

Har nämnderna/styrelsen 
ändamålsenliga rutiner för att söka 
och återsöka riktade statsbidrag? 

Delvis.  

Det finns ett etablerat arbetssätt men vi bedömer 
att processen kan stärkas.  

Det är en brist att barn- och familjenämnden och 
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden inte har 
en dokumenterad sammanställning som visar vem 
som ansvarar för respektive bidrag samt när 
bidragen ska sökas och återrapporteras. 

Säkerställer 
nämnderna/kommunstyrelsen att de 
riktade statsbidragen används på ett 
ändamålsenligt sätt? 
 Sker det tillräcklig 

återrapportering till 
kommunstyrelsen och 
ansvarig nämnd? 

 Återspeglar redovisningen av 
medlen hur statsbidragen 
använts och vilka satsningar 
som de kopplats till.  

Delvis. 

Vård- och omsorgsnämnden får ingen samlad 
redovisning över vilka bidrag som har sökts i 
verksamheten. 

Det finns inte en tillräcklig intern kontroll i 
redovisningen av bidragen inom barn- och 
familjenämnden och gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden.  

Säkerställer kommunstyrelsen sitt 
övergripande ansvar vad gäller 
hanteringen av statsbidrag? 

Ja.  

 

Kommunstyrelsen, vård- och omsorgsnämnden, barn- och familjenämnden och gymnasie-och 
vuxenutbildningsnämnden rekommenderas att: 

 Fastställa en process för hanteringen av bidragen i sin respektive nämnd. 

Därtill rekommenderas vård- och omsorgsnämnden att: 

 Upprätta en årlig sammanställning över vilka bidrag som har sökts i verksamheterna. 
 Inkludera statsbidrag i nämndens delegationsordning. 

Barn- och familjenämnden rekommenderas att:  

 Säkerställa att det finns en tydlig ansvarsfördelning i vem som ansvarar för att söka 
respektive bidrag samt när bidragen ska sökas och återrapporteras. 
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 Stärka den interna kontrollen avseende redovisning av riktade bidrag. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden rekommenderas att:  

 Inkludera statsbidrag i nämndens delegationsordning. 
 Säkerställa att det finns en tydlig ansvarsfördelning i vem som ansvarar för att söka 

respektive bidrag samt när bidragen ska sökas och återrapporteras. 
 Stärka den interna kontrollen avseende redovisning av riktade bidrag. 

 

 

Eslöv den 9 augusti 2021 

 

 

Linus Aldefors   Anna Färdig  

EY    EY    

Certifierad kommunal revisor
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Bilaga 1 - Källförteckning 

 

Intervjuer 

 Ordförande kommunstyrelsen  
 Förste vice ordförande kommunstyrelsen  
 Ekonomichef  
 Kommundirektör  
 Förvaltningschef barn och utbildning  
 Förvaltningsekonom barn- och utbildning  
 Förvaltningschef vård- och omsorgsförvaltningen  
 Redovisningsekonom vård- och omsorgsförvaltningen  

 

Dokument 

 Intern kontrollplan med tillhörande uppföljning 2019 för barn- och familjenämnden 
 Intern kontrollplan med tillhörande uppföljning 2019 för gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden   
 Plan för statsbidraget Likvärdig skola 2021 
 Uppföljning av statsbidrag 2019 och 2020 barn- och familjenämnden  
 Uppföljning av statsbidrag 2019 och 2020 gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden  
 Delegationsordning barn- och familjenämnden 
 Budget 2021 samt flerårsplan 2022 till 2025, fullmäktige 2020-12-14 
 Delegationsordning för vård- och omsorgsnämnden, senast reviderad 2020 
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Bilaga 2 - Sammanställning av bidrag 

Barn- och familjenämnden 
 

Statsbidrag Erhållet statsbidrag Bidragsgivare 

Skapande skola 

 

Läsår 19-20: 430 tkr 

Läsår 20-21: 700 tkr 

Kulturrådet 

Läxhjälp 

 

3 370 tkr Skolverket 

Lågstadiesatsningen 

 

Läsår 19-20: ca 6 537 tkr Skolverket 

Likvärdig skola 

 

17 298 tkr  Skolverket 

Specialpedagogik för lärande 

 

Läsår 20-21: 272 tkr Skolverket 

Högskolestudier i 
specialpedagogik 

VT-20: 438 tkr 

HT-20: 456 tkr 

Skolverket  

Omsorg på kvällar, nätter och 
helger 

354 tkr Skolverket 

Bättre språkutveckling i förskolan 351 tkr Skolverket 

Kvalitetssäkrande åtgärder 

 

1 723 tkr Skolverket 

Maxtaxa 

 

7 366 tkr Skolverket 

Mindre barngrupper 

 

Läsår 19-20: 9 945 tkr 

Läsår 20-21: 6 053 tkr 

Skolverket 

Personalförstärkning inom 
elevhälsa och specialpedagogik 

382 tkr Skolverket 

Stärka insatserna för barn och 
unga med psykisk ohälsa 

 

331 tkr Socialstyrelsen 

Stärkt bemanning inom den 
sociala barn- och 
ungdomsvården 

497 tkr Socialstyrelsen 

Insatser inom psykisk hälsa 
(PRIO) 

 

982 tkr SKR 

Karriärtjänster VT-20: 1 507 tkr Skolverket 
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 HT-20: 1 399 tkr 

 

 

Lärarlönelyftet 

 

VT-20: 3 533 tkr 

HT-20: 3 747 tkr  

Skolverket 

Lovskola 

 

312 tkr Skolverket 

Statsbidrag för ensamkommande 
flyktingbarn 

 

8 242 tkr 

varav en del avser 2019 

Migrationsverket 

Lärarassistenter VT-20: 386 tkr 

HT-20: 941 tkr 

Skolverket 

Totalt 77 552 tkr   

 

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
 

Statsbidrag Erhållet statsbidrag Bidragsgivare 

Karriärtjänster 

 

VT-20: 374 tkr 

HT-20: 335 tkr 

 

 

Skolverket 

Lärarlönelyftet 

 

VT-20: 624 tkr 

HT-20: 572 tkr  

Skolverket 

Lovskola 

 

43 tkr Skolverket 

Statsbidrag för skolkostnader 
asylsökande elever 

 

524 tkr Migrationsverket 

Yrkesförarutbildningen för vuxna 388 tkr Skolverket 

Statsbidrag för yrkes vux och 
yrkes SFI 

5 400 tkr 

kommer delvis betalas 
tillbaka 

Skolverket 

Utbildning inom hälso- och 
sjukvård 

276 tkr Skolverket 

Statsbidrag för 
introduktionsprogram 

3 000 tkr Skolverket 
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varav 350 tkr kommer 
betalas tillbaka 

Statsbidrag för gymnasial 
lärlingsutbildning 

VT-20: 1 220 tkr 

HT-20: 712 tkr 

Skolverket 

Samverkan lärcentrum: 
webbsvenska och vägledning 

696 tkr Tillväxtverket via Region 
Skåne 

Ung kompetens i Eslöv 1 054 tkr ESF-rådet 

DUA – korta jobbspår 300 tkr 

varav 136 tkr 
återbetalades 

Delegationen för unga och 
nyanlända till arbete 

Jobb för unga 520 tkr 

varav 95 tkr förväntas 
återbetalas 

 

Arbetsförmedlingen 

Totalt 16 038 tkr  
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Vård- och omsorgsnämnden 
 

Statsbidrag Erhållet statsbidrag Bidragsgivare 

Habiliteringsersättning 1 779 tkr Socialstyrelsen 

Utvecklingsmedel för arbete mot 
våld i nära relationer 

261 tkr Socialstyrelsen 

Motverka ensamhet bland äldre 
och ökad kvalitet i vården och 
omsorgen om personer med 
demenssjukdom 

1 887 tkr Socialstyrelsen 

God och nära vård  1 964 tkr Kommunförbundet Skåne 

Äldreomsorgslyftet 1 393 tkr Socialstyrelsen 

Välfärdsteknik 498 tkr Kammarkollegiet 

Ny vårdform psykiatri  982 tkr Sveriges Kommuner och 
Regioner 

Ansökan om ersättning för 
hemtjänst nyanlända 

200 tkr/år Migrationsverket 

Ansökan om ersättning för 
ekonomiskt bistånd för nyanlända 
sjuka och funktionshindrade 

1 000 tkr/år Migrationsverket 

Ansökan om ersättning 
förjörjningsstöd för 
gymnasiestudernade unga 

250 tkr/år Migrationsverket 

Ansökan om ersättning för 
betydande extraorinära 
kostnader ensamkommande 
barn 

100 tkr/år Migrationsverket 

Ansökan om ersättning för 
ersättning av vissa initiala 
kosntader för kvotflyktingar 

100 tkr/år Migrationsverket 

Ansökan om ersättning för 
tomhyror 

100 tkr/år Migrationsverket 

Ansökan om ersättning för 
vårdkostnad, nyanlända 

300 tkr  Migrationsverket 

Statsbidrag personligt ombud 403 tkr Länsstyrelsen 

Lärlingsersättning 600  tkr Skolverket 

Kompetensutveckling inom 
hälso- och sjukvård 

116 tkr Kammarkollegiet 

Kompetensutv inom schema 40  tkr Omställningsfonden 

Totalt 11 974 tkr  
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2021-08-09 

Revisionen 

 
Förvaltning  1(2) 
Postadress: 241 80 Eslöv  |  Besöksadress: Stadshuset, Gröna torg 2  

Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunstyrelsen@eslov.se |  www.eslov.se 

För yttrande till:  

Kommunstyrelsen 

Vård- och omsorgsnämnden 

Barn-och familjenämnden 

Gymnasie- och vuxenutbildningen 

 

För kännedom till:  

Kommunfullmäktige 

 

 

Granskning av kommunens hantering av riktade statsbidrag 

Eslövs kommuns förtroendevalda revisorer har i granskning av riktade bidrag bedömt att 

kontrollen över hanteringen av riktade bidrag kan stärkas. Det finns ett etablerat arbetssätt inom 

de granskade nämnderna men arbetet behöver systematiseras. Detta för att minska risken för en 

personberoende hantering och tydliggöra ansvarsfördelningen. 

 

Kommunstyrelsen rekommenderas att: 

 Se över behovet av att ta fram kommunövergripande riktlinjer för hanteringen av 

riktade statsbidrag. 

 

Kommunstyrelsen, vård- och omsorgsnämnden, barn- och familjenämnden och gymnasie-och 

vuxenutbildningsnämnden rekommenderas att: 

 Fastställa en process för hanteringen av bidragen i sin respektive nämnd. 

 

Därtill rekommenderas vård- och omsorgsnämnden rekommenderas att: 

 Upprätta en årlig sammanställning över vilka bidrag som har sökts i verksamheterna. 

 Inkludera statsbidrag i nämndens delegationsordning. 

Barn- och familjenämnden rekommenderas att:  

 Säkerställa att det finns en tydlig ansvarsfördelning i vem som ansvarar för att söka 

respektive bidrag samt när bidragen ska sökas och återrapporteras. 

 Stärka den interna kontrollen avseende redovisning av riktade bidrag. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden rekommenderas att:  

 Inkludera statsbidrag i nämndens delegationsordning. 

 Säkerställa att det finns en tydlig ansvarsfördelning i vem som ansvarar för att söka 

respektive bidrag samt när bidragen ska sökas och återrapporteras. 

 Stärka den interna kontrollen avseende redovisning av riktade bidrag. 

 

Revisorerna önskar svar på vilka åtgärder som kommer att vidtas med anledning av vad som 

framkommit i granskningen och de rekommendationer som lämnas. För var och en av 
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rekommendationerna ovan ska svar lämnas om vilka åtgärder som kommer att vidtas och när 

åtgärderna kommer att vidtas. Svar önskas senast den 9 november 2021. 

 

På uppdrag av Eslövs kommuns revisorer 

 

 

Gunilla Gulam 

Ordförande revisionen  
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2021-10-08 
Patrik Linder Kommunstyrelsen 
+46413620122837  
tomas.nilsson@eslov.se  
 
 

Kommunledningskontoret  1(3) 
Postadress: 241 80 Eslöv  |  Besöksadress: Stadshuset, Gröna torg 2 
Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunledningskontoret@eslov.se  |  www.eslov.se 
 

Förslag till beslut; Yttrande uppföljning av 2018 års 
granskningar 

Ärendebeskrivning 
De förtroendevalda revisorerna i Eslövs kommun har gett EY i uppdrag att följa upp 
två granskningar som genomfördes under 2018: 
 Granskning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut 
 Granskning av kommunens finansförvaltning 
Denna uppföljning har gjorts av EY under våren 2021 och med anledning av denna 
önskar revisionen svar på varför tre rekommendationer från granskningarna 2018 
antingen inte beaktats eller inte åtgärdats. 

Beslutsunderlag 
Information – Rapport och missiv för utskick till kommunstyrelsen och nämnderna 
för yttrande Granskning av hantering av 2018 års granskningar 
Missiv – Uppföljande granskningar av 2018 års granskningar 
Rapport – Uppföljningar av 2018 års granskningar 

Beredning 
Syftet med den granskning EY gjort under våren 2021 var att följa upp om och på 
vilket sätt de rekommendationer som lämnades i samband med 
granskningsrapporterna 2018 har beaktats av kommunstyrelsen och nämnderna. 
Granskningen visar att kommunstyrelsen i stor utsträckning har vidtagit åtgärder för 
att hantera de rekommendationer som revisionen har lämnat men man menar att det 
fortfarande kvarstår tre åtgärder att hantera.  
 
Granskning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut:  
 Som ett led i beredningsprocessen tillse att beslutsunderlagen i större 

utsträckning inkluderar en tidsram för när verkställigheten ska återrapporteras till 
kommunfullmäktige.  

Granskning av kommunens finansförvaltning: 
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 Förstärka samarbetet avseende finansförvaltning med de kommunala bolagen och 
återinföra samrådsmöten.  

 Utveckling och förbättring av processen för prognostisering av 
finansieringsbehov.  

Revisorerna önskar svar på varför kommunstyrelsen inte har beaktat eller inte 
vidtagit tillräckliga åtgärder för dessa rekommendationer och önskar samtidigt svar 
på vilka åtgärder som kommer vidtas med anledning av denna granskning.  
 
Yttrande 
Kommunledningskontoret har tagit del av revisionens slutsatser av sin granskning av 
2018 års granskningar och menar att samtliga rekommendationer i de ursprungliga 
granskningarna har beaktats, dock har inte samtliga hunnit bli åtgärdade fullt ut. De 
berörda verksamheterna har arbetat med rekommendationerna och de allra flesta är 
åtgärdade. De tre som återstår kommer även de att åtgärdas och har inte på något sätt 
glömts bort. 
 
Svar gällande verkställigheten gällande kommunfullmäktiges beslut 
Då det gäller frågan om att i beredningsprocessen tillse att beslutsunderlagen i större 
utsträckning inkluderar en tidsram för när verkställigheten ska återrapporteras till 
kommunfullmäktige, kommer ett framtida nytt dokument- och 
ärendehanteringssystem som är under upphandling att innehålla funktioner som 
tydligare markerar olika tidsramar för de politiska ärendena med 
påminnelsefunktioner. Till det nya systemet är på plats behöver detta göras manuellt 
och från och med hösten 2021 kommer tidsramar för återrapportering tas upp 
tydligare i beredningen av ärenden inför varje kommunfullmäktige. Datum för 
uppföljning förs in i kommunfullmäktiges årshjul som administreras av den juridiska 
avdelningen.  
 
Svar på frågor gällande kommunens finansförvaltning  
Revisionen föreslår att samrådsmötena med bolagen i kommunkoncernen återupptas 
och utveckling och förbättring av processen för prognostisering av 
finansieringsbehov. Kommunledningskontoret konstaterar att ett visst behov kan 
finnas av samrådsmöte på tjänstepersonsnivå. Sedan revisionen genomförde sin 
granskning har regler kring kommunkoncernbudget tillkommit och ägarsamråden 
utvecklats. Dessa omfattar numera en förstärkt ekonomisk uppföljning och prognos 
flera gånger per år. Ägardirektiven inklusive den ekonomiska delen har setts över för 
Eslövs Bostads AB och översyn pågår avseende Mellanskånes 
Renhållningsaktiebolag.  
 
Bolagens finansieringsbehov i form av lån framgår löpande av Kommuninvests 
finansiella verktyg och likvidsituationen framgår av kommunkoncernens 
internetbank. Nyupptagning av lån och refinansiering av lån prövas i samband med 
och framgår av kommunens budgetbeslut. Kommunkoncernen har reducerats med 
två bolag inför årsskiftet vilket underlättar planering och löpande uppföljning. 
Kommunkoncernen har god tillgång till kredit och till låg ränta både via kommunens 
bank och Kommuninvest. Kommunstyrelsen får kvartalsvis uppföljning av 
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låneutveckling och likviditetssituationen. Ränte- och känslighetsanalys sker inför 
budgetarbetet och resultatet av den samlade bedömningen återfinns i kommunens 
budget. SKR:s, Kommuninvests och Riksbankens ränteutvecklingsprognoser beaktas 
i bedömningen.  Räntekostnadsutvecklingen följs upp i den kvartalsvisa rapporten till 
kommunstyrelsen. Servicenämnden lämnar sedan en tid tillbaka löpande 
likviduppföljning och prognos för investeringar i lokaler. Kommunstyrelsen får 
därmed anses ha god planering och kontroll över kommunkoncernens 
finansieringsbehov och utveckling. Den största osäkerheten i planeringen är 
avvikelser i genomförandet av investeringar som beror på en rad omständigheter. 
Avvikelserna skapar extra finansiellt handlingsutrymme och förorsakar inte problem 
med finansieringen inom kommunkoncernen.  
 
Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsens ägarsamråd kompletteras 
med ett samrådsmöte när bolagen inom kommunkoncernen fastställt sina budgetar. 
Skälet är att när budgeten för kommunkoncernen antas i november har bolagen inte 
fastställt sina budgetar varför en avstämning av lånebehov och likviditetsplanering 
bör genomföras i förhållande till tidigare lämnade uppgifter. Vid behov under året 
kan ägarsamråd besluta om en fördjupad avstämning inom kommunkoncernen på 
tjänstepersonsnivå. I granskningsrapporten omnämns även utlåningen till VASYD. 
Sedan en tid tillbaka får ekonomiavdelningen löpande en likvidplanering inklusive 
lånebehov. Utlåning sker inom den ram kommunfullmäktige godkänt. 

Förslag till beslut 
- Kommunstyrelsen antar yttrandet som sitt och översänder det till revisionen. 

Beslutet skickas till 
Revisionen 
Kommunfullmäktige 
 
 
 
Eva Hallberg Patrik Linder 
Kommundirektör Avdelningschef för juridiska avd. 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund och syfte 

De förtroendevalda revisorerna i Eslövs kommun har gett EY i uppdrag att genomföra en 
uppföljning av två granskningar som genomfördes under 2018: 

 Granskning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut 

 Granskning av kommunens finansförvaltning 

Syftet med granskningen är att följa upp om och på vilket sätt de rekommendationer som 
lämnades i samband med granskningsrapporterna har beaktats av kommunstyrelsen och 
nämnderna. 

1.2. Genomförande och avgränsning 

Uppföljningen är genomförd genom att de tidigare granskningsrapporterna tillsammans med 
rekommendationer har skickats till berörda funktioner inom kommunledningskontoret. 
Avstämning har därefter gjorts via e-post och vid behov via telefon. Uppföljningen avser de 
rekommendationer som lämnats i nämnda granskningsrapporter. 

I kapitel 2 återges inledningsvis en sammanfattning av de iakttagelser och bedömningar som 
framkom i respektive granskningsrapport år 2018. Efter sammanfattningen framgår 
iakttagelser från de svar på missiv som kommunstyrelsen har lämnat. Därefter följer de 
iakttagelser som lämnats i samband med uppföljningen och bedömningar. Bedömningarna har 
sin utgångspunkt i de svar som lämnats vid uppföljningen. 
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2. Granskningsresultat 

2.1. Granskning av verkställighet av kommunfullmäktiges beslut  

Sammanfattning från 2018 års granskning 

Granskningens övergripande syfte var att bedöma om kommunstyrelsen och nämnderna hade 
en ändamålsenlig uppföljning och kontroll för att säkerställa att fullmäktiges beslut verkställs 
och återrapporteras.  

Den sammanfattande bedömningen var att kommunstyrelsen borde stärka sin uppföljning och 
kontroll för att säkerställa att beslut verkställs och återrapporteras. Bedömningen grundades 
på att det saknades ett övergripande system för att följa upp att de beslut som fattats av 
fullmäktige verkställs. Vidare bedömdes det finnas en risk att beslut inte blir genomförda på 
det sätt som fullmäktige beslutat. I enlighet med kommunallagens krav bedömdes det vara av 
vikt att återkoppling avseende verkställda beslut sker för att därigenom säkerställa att 
nämnderna bedriver sin verksamhet i enlighet med de mål och beslut som fullmäktige fastställt. 

Utifrån granskningsresultatet lämnades kommunstyrelsen följande rekommendationer att:  

 Tillse att dokumenterade riktlinjer/rutiner utarbetas för den kommunala 
nämndadministrationen. I styrdokumenten kan det med fördel tydliggöras hur, när och 
i vilken omfattning styrelsens och nämndernas uppföljning av verkställighet och 
återrapportering till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ska ske. Det är även av 
vikt att tydliggöra hanteringen av eventuella avvikelser i verkställigheten.  

 Som ett led i beredningsprocessen tillse att beslutsunderlagen i större utsträckning 
inkluderar en tidsram för när verkställigheten ska återrapporteras till 
kommunfullmäktige.  

 Tillse att digitaliseringen av nämndadministrationen implementeras fullt ut i samtliga 
nämnder. 

 Tillse att kommunens policydokument och riktlinjer beslutade av kommunfullmäktige 
ses över i syfte att säkerställa en enhetlighet och tydlighet vad gäller efterlevnad och 
uppföljning.  

Iakttagelser uppföljande granskning  

Kommunstyrelsens svar 2018-11-28 

Styrelsen uppger i sitt svar till revisionen att de instämmer i de bedömningar och 
rekommendationer som lämnats med anledning av granskningen. Avseende 
nämndadministrationen uppgavs att det fanns ett pågående arbete med att kartlägga 
processen under hösten 2018, vilket skulle ligga till grund för vidare arbete. Kartläggningen 
utgjorde en del i ett arbete med att identifiera processer som ska vara likvärdiga över 
förvaltningsgränserna. Styrelsen instämde i att det bör tas fram riktlinjer för 
nämndadministrationen.  

Kommunstyrelsen beslutade att: 

 Digitaliseringen av nämndadministrationen ska implementeras i samtliga nämnder. 
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 Kommunledningskontoret ges i uppdrag att ta fram förslag till kommunövergripande 
riktlinjer för den kommunala nämndadministrationen till kommunstyrelsens 
sammanträde den 1 oktober 2019. 

 Kommunledningskontoret ges i uppdrag att till kommunstyrelsens sammanträdeden 1 
oktober 2019 ta fram förslag till hur, när och i vilken omfattning styrelsens och 
nämndernas uppföljning av verkställighet och återrapportering till kommunstyrelsen 
och kommunfullmäktige ska ske. 

Riktlinjer för nämndadministration 

Kommunstyrelsen beslutade 2019-12-03 om riktlinjer för nämndadministration, som varit 
gällande från 2020-01-01. Riktlinjerna beskriver nyckelfunktioner och dess ansvar i processen 
(registrator, handläggare, nämndsekreterare mm). Vidare lyfts lagar att förhålla sig till i 
processen samt instruktioner och tips för olika delar av processen1.  

Avseende beslut framgår i riktlinjerna att om en nämnd tilldelar förvaltningen ett uppdrag ska 
detta återrapporteras till nämnden. Ett nytt ärende för uppdraget ska skapas samt en 
beslutsplanering för återrapportering. Beslutsplanering innebär att aktuell nämnd översänder 
underlag till kommunstyrelsen varpå en handläggare och nämndsekreterare bokas upp på 
ärendet. Om kommunstyrelse eller kommunfullmäktige inte har angivit hur återrapportering 
ska ske, ska det ske genom skriftlig anmälan. Återrapporteringen redovisas då under 
paragrafen anmälningar för kännedom. Det sker ingen samlad återrapportering av 
kommunfullmäktiges beslut och uppdrag. Den återrapportering och uppföljning som sker finns 
dokumenterad i ett årshjul som specificerar vilka dokument och rapporter som ska delges 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Detta innefattar exempelvis ekonomi- och 
verksamhetsuppföljning, personalbokslut samt obesvarade motioner.  

Enligt uppgift finns fortsatt ett arbete att göra för att tydliggöra vad som ska återrapporteras, 
när ett ärende ska vara verkställt och vad som ska ske i det fall ett beslut inte är verkställt inom 
angiven tidsram. Detta beskrivs vara föremål för löpande utvecklingsarbete för kommunen i 
helhet.  

Organisation 

Under första halvan av 2020 påbörjades arbetet med att centralisera nämndadministrationen 
och sedan september 2020 finns verksamheten samlad inom den juridiska avdelningen på 
kommunledningskontoret. Detta ska enligt uppgift innebära att utvecklingsarbete och 
uppföljning av riktlinjer gällande nämndadministrationen förenklas. Vidare sker kontinuerliga 
avstämningar med förvaltningschefer kring nämndadministrativa frågor. Avstämningarna sker 
inte vid formaliserade möten. Enligt kanslichefen finns en diskussion kring hur dessa 
avstämningar ska formaliseras och vad de ska innehålla framöver. Samtliga ordförande, 
förvaltningschefer och nämndsekreterare har även genomgått utbildning i 
nämndadministration i samband med att verksamheten centraliserades under år 2020.  

Sedan den nya organisationen kom på plats har arbetet med att strukturera upp 
beredningsprocessen intensifierats. Eftersom nämndsekreterarna numera sitter samlat finns 
större möjligheter för erfarenhetsutbyte vilket skapar möjligheter för en mer likartad process i 
samtliga nämnder. Dock uppges att det fortsatt finns ett arbete att göra för att säkerställa att 
tidsramar för återrapportering framgår av ärenden. Ansvaret för detta åligger främst respektive 

 
1 Instruktioner för skrivande och språk, hantering av allmänna handlingar, registrering, handläggning, 
beslut samt avslut och arkivering.  
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nämnd och verksamhet som hanterar ärendet och nämndsekreteraren utgör ett stöd i detta 
arbete.  

Digitalisering  

Digitaliseringen av nämndadministrationen uppges ha kommit olika långt i olika förvaltningar 
med dagens system. Det system som kommunen använder idag upplevs inte fungera 
tillfredställande och det saknas bland annat integrationer till andra verksamhetssystem vilket 
påverkar möjligheten att arbeta effektivt.  

Med anledning av detta har det påbörjats ett arbete med att upphandla ett nytt dokument- och 
ärendehanteringssystem. Ambitionen är att hitta ett system som är enkelt att arbeta i och att 
hela processen ska gå att genomföras i samma system. En funktion som önskas är att det ska 
finnas tydliga beslutskedjor med tidsangivelser för när ett ärende ska hanteras på olika nivåer.  

Policydokument 

Samtliga av kommunens styrdokument har inventerats under det senaste året. Resultatet av 
inventeringen har bland annat inneburit att det finns en plan över hur dokumenten ska 
hanteras. Sammanställningen består av totalt 120 program, reglementen m.m. och innefattar 
noteringar om ansvarig nämnd, datum för revidering samt ansvarig förvaltning eller 
tjänsteperson.  

Därutöver finns ett utkast till riktlinje för styrdokument, som beskriver hur framtida 
styrdokument ska se ut och hanteras. Riktlinjen ska tydliggöra vilka typer av styrdokument som 
ska finnas, hur de ska tas fram, revideras, vem som ansvarar för innehållet samt vilken instans 
som ska besluta om dem. Utkastet har presenterats för kommunstyrelsen i april 2021 och 
planeras att tas upp för beslut efter sommaren. Vidare uppges att kommunledningskontoret 
arbetar med att ta fram riktlinjer för kommunstyrelsens uppsiktsplikt. 

Bedömning 

Vi bedömer sammantaget att kommunstyrelsen i stor utsträckning har vidtagit åtgärder i 
enlighet med revisionens rekommendationer. Den uppföljande granskningen visar att det 
numera finns styrande dokument som tydliggör processen för nämndadministrationen och 
ärendeberedningen. Det är vidare positivt att organisationsförändringen upplevs ha bidragit till 
förbättrat utvecklingsarbete och ett mer likartat arbetssätt. 

Kommunstyrelsen har genomfört en inventering av samtliga styrdokument i enlighet med 
revisionens rekommendationer. Därtill pågår ett arbete med att ta fram riktlinjer för 
styrdokument i syfte att säkerställa enhetlighet och tydlighet. 

Det kvarstår dock fortsatt ett arbete med att digitalisera processen samt med att säkerställa en 
tydlighet avseende återrapportering i fråga om tidsram och verkställighet. I detta avseende 
finns det därmed en fortsatt risk att kommunfullmäktiges beslut inte följs upp och verkställs. 

2.2. Granskning av finansförvaltningen 

Sammanfattning från 2018 års granskning 

Syftet med granskningen var att bedöma om kommunstyrelsen genom styrning, uppföljning 
och intern kontroll säkerställt en ändamålsenlig finansförvaltning.  

106 ( 2864 )



 
 
 

6 

Den övergripande bedömningen var att det fanns behov av att utveckla kommunstyrelsens 
styrning, uppföljning och interna kontroll. Bedömningen grundades på att kommunen historiskt 
har haft en låg skuldsättning vilket har gjort att behoven av en tät uppföljning och rapportering 
inte har varit lika stor som det kommer att vara framöver. Vidare bedömdes att kommande 
investeringar skulle ställa högre krav på tätare uppföljning, mer frekvent rapportering samt en 
utvecklad prognostisering och införande av känslighetsanalyser. 

Utifrån granskningsresultatet lämnades följande rekommendationer till kommunstyrelsen: 

 Uppdatera finanspolicy och riskinstruktion för att anpassa dessa utifrån kommunens 
nuvarande situation. Vidare rekommenderas kommunen se över rutinerna för översyn 
och uppdatering av finanspolicyn då översyn bör göras mer frekvent än vad som 
tidigare har varit fallet. 

 Förstärka samarbetet avseende finansförvaltning med de kommunala bolagen och 
återinföra samrådsmöten. 

 Upprätta en rutin för rimlighetsbedömning och kontroll av de prognoser som erhålls från 
nämnder och kommunala bolag och som ligger till grund för kommunens flerårsplan.  

 Utveckling och förbättring av processen för prognostisering av finansieringsbehov: 

o Inkludera stresstester av de ekonomiska kalkylerna  

o Utveckla rutiner för prognostisering av finansieringsbehovet inom hela 
kommunkoncernen och hur det påverkar kommunen  

o Förlängd prognostiseringshorisont 

o Inkludera borgensåtaganden  

o Inkludera kassaflödesanalyser 

 Översyn av rapporteringsrutiner för att säkerställa att dessa är ändamålsenliga sett 
utifrån de upplägg som idag förekommer inom kommunen. 

o Rapporteringen bör innehålla en uppföljning av efterlevnaden av uppsatta 
limiter samt i tillämpliga fall föreslå åtgärder för att återgå till nivåer i enlighet 
med fastställda limiter. 

 Utveckling av kapitalförvaltningsrapporten avseende pensionsmedel för att tydliggöra 
innehållet för läsaren samt säkerställa att placeringspolicyn efterlevs. 

Iakttagelser uppföljande granskning 

Kommunstyrelsens svar 2018-06-05 

I sitt svar till revisionen uppgav kommunstyrelsen att de i stort instämmer i de 
rekommendationer som lämnats. Dock ställde sig styrelsen tveksam till att utföra 
rimlighetsbedömningar och kontroller av prognoser som lämnats av nämnder och bolag. Detta 
då kommunstyrelsen menar att styrelsen inte ska överpröva nämndernas och bolagens 
prognoser och bedömningar.  

Kommunstyrelsen uppgav i sitt svar att finanspolicy och riskkonstruktion ska uppdateras. 
Vidare bejakades rekommendationen om ett förstärkt finansiellt samarbete med de 
kommunala bolagen. Rörande prognostisering av finansieringsbehov framgår av svaret att 
detta utvecklas löpande. Gällande stresstest uppges att detta delvis utgörs av de regelbundna 
ekonomiska kalkyler som följs upp under året. Ränte- och känslighetskalkyler för kommunen 
genomförs men i svaret anges att samarbetet med bolagen i frågan kan förbättras.  
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Avseende planeringshorisonten uppges i svaret att det inför kommande mandatperiod (2019-
2022) har beslutats att budgeten ska omfatta ytterligare ett år. Borgensåtagande föreslås 
fortsatt hanteras upplysningsvis genom bolagen.  

Kommunstyrelsen gjorde bedömningen att kassaflödesanalyser (kopplat till prognostisering av 
finansieringsbehov) inte skapar mervärde för den ekonomiska styrningen. Däremot föreslås 
att det i samband med vårprognos och i delår- och årsredovisning ska göras en särskild 
uppföljning av efterlevnaden av limiter (nivåer för in- och utlåning). Samt även att 
kapitalförvaltningsrapporten utvecklas i enlighet med revisionens förslag.  

Finanspolicy 

Kommunfullmäktige har antagit en ny finanspolicy som är gällande sedan 2019-07-01. Därtill 
antogs riktlinjer för förvaltning av medel avsatta för pensionsförpliktelser. I samband med den 
nya policyn anpassades även innehållet efter den nya lagstiftningen om kommunal bokföring 
och redovisning. Styrdokumenten kommer att ses över i samband med den nya 
mandatperioden. Av finanspolicy och riskinstruktion framgår tillåtna limiter för: 

 Kommunen 

 Eslövs Bostads AB 

 Mellanskånes Renhållnings AB 

 Eslövs Industrifastigheter AB2 

Det saknas notering om limiter för utlåning till VASYD i riskinstruktionen. Det framgår dock att 
omfattningen av utlåning till VA SYD avseende investeringar regleras genom särskilt beslut av 
kommunfullmäktige i treårsperioder. Den vid tiden för granskningen gällande limiten uppgår till 
345 mnkr för perioden år 2019-2021, enligt beslut i fullmäktige 2018-12-17. Det anges även i 
finanspolicyn att kommunen i huvudsak lånar från Kommuninvest.  

Känslighetsanalyser och stresstester 

Enligt finanspolicyn ska känslighetsanalys genomföras löpande. I samband med den 
uppföljande granskningen uppges att detta sker genom att ränterisker beaktas.  

Avseende kvalitetssäkring och kontroll av nämndernas kalkyler och prognoser framkommer 
vid uppföljningsgranskningen att detta sker i samband med eventuella avvikelser och vid 
återrapportering. Kommunstyrelsen tar del av en vårprognos på junisammanträdet vilken 
omfattar samtliga nämner och en samlad finansiell rapport (resultaträkning, driftredovisning 
och investeringsredovisning). I samband med vårprognosen 2021 beslutade kommunstyrelsen 
bland annat att genomföra omfördelningar samt att anmoda nämnder att hålla budget och 
genomföra planerade effektiviseringar. 

Prognostisering 

Nämndernas månadsuppföljningar inkluderar numera även en prognos, vilka delges 
kommunstyrelsen. Kommunen har ett gemensamt prognosverktyg som används för detta. 
Bolagens prognoser sker fortsatt i samband med delårsrapport och årsredovisning. Avseende 
process för prognostisering av finansieringsbehov uppges att kommunen och bolagen 
använder Kommuninvests finansiella verktyg för planering av lån och skuldutveckling, 
bindningstider, ränteberäkningar mm. 

 
2 Under våren 2021 såldes bolaget till AB Lomma Tegelfabrik.  
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Enligt uppgift är kommunens lånebehov och skuldutveckling väsentligt lägre än planerat med 
anledning av kommunens låga investeringstakt. Detta har medfört att det inte upplevs finnas 
ett behov av ett fördjupat samarbete med bolagen avseende finansförvaltningen. Överblick 
och kontroll avseende lån, räntor och förfall sker genom att ekonomiavdelningen använder 
Kommuninvests finansverktyg. 

I samband med uppföljningen har inga underlag som redovisar en dokumenterad och samlad 
likviditetsprognos kunnat uppvisas. Av kommunfullmäktiges budget framgår däremot 
kommunens finansieringsbehov och beräknade räntekostnader av kommunfullmäktiges 
budget för år 2021 med plan till år 2024. I budgeten framgår dock inte bolagens 
finansieringsbehov eller ett samlat behov för koncernen. Enligt uppgift följer 
ekonomiavdelningen koncernens likviditet dagligen via internetbank samt att betalplan för 
lokalinvesteringar upprättas och revideras löpande. Den nuvarande betalplanen för 
lokalinvesteringar sträcker sig fram till år 2022. 

Rapportering 

Kapitalförvaltningsrapporten har enligt uppgift utvecklats i enlighet med revisionens 
rekommendation, rapportering sker i samband med delårs- och helårsredovisning samt 
kvartalsvis till kommunstyrelsen. Kvartalsrapporten innefattar även skuld och 
likviditetssituationen för hela kommunkoncernen. Detta framgår även av den upprättade 
riskinstruktionen. Vid genomgång av protokoll framgår att kommunstyrelsen tagit del av 
återrapportering i enlighet med instruktionen. Den rapport som delges kommunstyrelsen 
innefattar en redogörelse över den sammantagna behållningen på koncernkontot i förhållande 
till den limit som framgår av riskinstruktionen. Av delårsrapport och årsredovisning framgår 
även skuldsättning, lånebild och vidareutlåning.  

2.2.1. Bedömning 

Vi bedömer att kommunstyrelsen har hörsammat revisionens rekommendationer avseende 
revidering av styrdokument samt stärkt uppföljning. Det finns en ny finanspolicy och de rutiner 
för uppföljning och återrapportering som framgår i denna följs. Vi bedömer vidare att 
rapporteringen i stort är tillräcklig. 

Vår bedömning är att kommunstyrelsen fortsatt behöver stärka den interna kontrollen 
avseende finansförvaltningen. Det är positivt att det finns systemstöd för att genomföra 
prognoser avseende finansieringsbehov och likviditet. Det finns dock ingen samlad 
dokumenterad likviditetsprognos.  

Vidare framgår av granskningen att det inte genomförs känslighetsanalyser eller 
kvalitetssäkring av prognoser i större utsträckning. Vi bedömer därför i likhet med den tidigare 
granskningen att kommunstyrelsen bör utveckla arbetet med känslighetsanalyser och 
kvalitetssäkring i syfte att säkerställa en god intern kontroll och kvalitet i kommunens, och 
koncernens, process för prognostisering av finansieringsbehov.  

I den tidigare granskningen rekommenderades kommunstyrelsen att förstärka samarbetet 
avseende finansförvaltning med de kommunala bolagen. Den uppföljande granskningen visar 
att kommunstyrelsen inte har vidtagit åtgärder för att stärka samarbetet, eftersom kommunens 
lånebehov har varit lägre än förväntat. Vi bedömer dock att det är av vikt att det finns en tydlig 
process för hur samarbetet med de kommunala bolagen ska se ut. Revideringen av lagen om 
kommunal bokföring har medfört tydligare krav avseende den kommunala koncernen varpå 
bolagens del i finansförvaltningen också bör vara tydlig.   
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Eslöv den 9:e augusti 2021 

 
Emmy Lundblad 
EY     
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Bilaga 1: Källförteckning 

 
Medverkande funktioner: 

 Ekonomichef 

 Kanslichef 

 
Dokument: 

 Riktlinjer för nämndadministration  

 Bevakning av styrdokument 

 Riktlinjer för styrdokument i Eslövs kommun, utkast 

 Rutin för styrdokument, utkast 

 Betalplan lokalinvesteringar 

 Årshjul för kommunstyrelsen 

 Finanspolicy 

 Kommunstyrelsens protokoll 

 Finansiell rapport  

 Vårprognos 

 Delårsrapport 2020 

 Budget 2021 med flerårsplan 2024 

 Årsredovisning 2020 
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Revisionen 

 
Förvaltning  1(1) 
Postadress: 241 80 Eslöv  |  Besöksadress: Stadshuset, Gröna torg 2  

Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunstyrelsen@eslov.se |  www.eslov.se 

För yttrande till:  

Kommunstyrelsen 

 

För kännedom till:  

Kommunfullmäktige 

 

Granskning av 2018 års granskningar 

De förtroendevalda revisorerna i Eslövs kommun har gett EY i uppdrag att genomföra en 

uppföljning av två granskningar som genomfördes under 2018: 

 Granskning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut 

 Granskning av kommunens finansförvaltning 

 

Syftet med granskningen har varit att följa upp om och på vilket sätt de rekommendationer som 

lämnades i samband med granskningsrapporterna har beaktats av kommunstyrelsen och 

nämnderna. Granskningen visar att kommunstyrelsen i stor utsträckning har vidtagit åtgärder 

för att hantera de rekommendationer som revisionen har lämnat men att det fortfarande kvarstår 

åtgärder att hantera. Nedan redogörs de rekommendationer i respektive granskning som 

kommunstyrelsen inte har beaktat eller vidtagit tillräckliga åtgärder för: 

 

 Granskning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut: 

o Som ett led i beredningsprocessen tillse att beslutsunderlagen i större 

utsträckning inkluderar en tidsram för när verkställigheten ska återrapporteras 

till kommunfullmäktige. 

 Granskning av kommunens finansförvaltning: 

o Förstärka samarbetet avseende finansförvaltning med de kommunala bolagen 

och återinföra samrådsmöten. 

o Utveckling och förbättring av processen för prognostisering av 

finansieringsbehov. 

 

Revisorerna önskar svar på varför kommunstyrelsen inte har beaktat och/eller inte har vidtagit 

tillräckliga åtgärder för dessa tre rekommendationer. Vidare önskar revisorerna svar på vilka 

åtgärder som kommer att vidtas med anledning av vad som framkommit i granskningen. Svar 

önskas senast den 9 november 2021. 

 

På uppdrag av Eslövs kommuns revisorer 

 

 

Gunilla Gulam 

Ordförande revisionen  
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2021-11-08 
Mia Månsson Kommunstyrelsen 
+4641362669  
mia.mansson@eslov.se  
 
 

Kommunledningskontoret  1(2) 
Postadress: 241 80 Eslöv  |  Besöksadress: Stadshuset, Gröna torg 2 
Telefon: 0413-620 00  |  E-post: myndighetsbrevlåda@eslov.se  |  www.eslov.se 
 

Riktlinjer för behandling av personuppgifter 

Ärendebeskrivning 
Kommunledningskontoret har på uppdrag av kommunstyrelsen tagit fram förslag till 
kommunövergripande riktlinjer för behandling av personuppgifter, enligt 
kommunfullmäktiges beslut § 143, 2019. Riktlinjerna ska gälla för samtliga nämnder 
i enlighet med kommunstyrelsens reglemente. 
 
I dataskyddsförordningen – Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 
2016/679 – ställs det krav på att den personuppgiftsansvarige ska kunna visa att 
behandlingen av personuppgifter görs i enlighet med regelverket. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges beslut § 143, 2019  
Förslag till riktlinjer för behandling av personuppgifter 

Beredning 
Den 25 maj 2018 började dataskyddsförordningen (679/2016), som reglerar 
behandling av personuppgifter, att gälla i hela EU. Syftet är att skydda enskildas 
grundläggande rättigheter och friheter, särskilt rätten till skydd av personuppgifter.  
I dataskyddsförordningen ställs krav på att den personuppgiftsansansvarige ska 
uppfylla kraven, och kunna visa på att behandlingen av personuppgifter görs i 
enlighet med förordningen. En sådan regeluppfyllnad visas lämpligast genom att det 
finns tydliga styrdokument samt att det vid jämna mellanrum genomförs interna 
kontroller för att kontrollera att reglerna följs. Om reglerna inte följs har ansvarig 
tillsynsmyndighet möjlighet att utdöma vitessanktioner. För en offentlig verksamhet 
är denna summa satt till högst 10 miljoner kronor.  
 
Förslaget till nya riktlinjer utgör en tolkning av vilka övergripande åtgärder som är 
nödvändiga för att kraven i dataskyddsförordningen ska kunna uppfyllas och ska 
tillämpas i alla situationer då personuppgifter behandlas i Eslövs kommun. Eslövs 
kommun ska värna och skydda den personliga integriteten för de personer vars 
uppgifter är föremål för behandling. All behandling av personuppgifter ska ske med 
respekt för den enskildes personliga integritet och rättigheter.  

114 ( 2864 )



 KS.2020.0414 
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Kommunledningskontoret har tagit fram förslag till riktlinjer. 

Förslag till beslut 
- Riktlinjer för behandling av personuppgifter antas att gälla från den 1 januari 2022. 
- Riktlinjerna ska ses över för revidering senast i december 2025. 

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder 
Dataskyddsombud 
Dataskyddssamordnare 
 
 
 
Eva Hallberg Patrik Linder 
Kommundirektör Avdelningschef juridiska avdelningen 
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Riktlinjer för behandling av personuppgifter är antaget av kommunstyrelsen den [åååå-mm-dd]. Det 

riktar sig till anställda och förtroendevalda. Ses över för revidering senast , . Kontaktperson: 

dataskyddsombud, juridiska avdelningen, dataskyddssamordnare på respektive förvaltning. 1(29) 
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1 Inledning 
Dessa riktlinjer beskriver de övergripande ramar som anställda och 

förtroendevalda ska tänka på vid behandling av personuppgifter. De grundar 

sig på den nya allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679, som i 

vardagligt tal kallas för GDPR. 

 

Utgångspunkten är att anställda och förtroendevalda ska kunna hantera de 

personuppgifter som behövs i deras arbete/uppdrag, samt inse vikten av att 

försöka tänka riskmedvetet och bli bättre på att uppmärksamma de risker 

som kan uppstå i samband med behandling av personuppgifter. Detta för att 

förstå vikten av lämpliga skyddsåtgärder och på så sätt minska risken för att 

personuppgifter hamnar i orätta händer, förstörs eller inte går att nå när det 

finns ett behov av det.  

 

Det är bra att vara medveten om att det finns en konflikt mellan 

yttrandefrihet och GDPR. I Sverige regleras detta bland annat i den svenska 

dataskyddslagen.  

 

GDPR och den svenska dataskyddslagen gäller inte om det strider mot 

tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen1.  

 

2 Begreppsförklaringar 

2.1 Dataskyddslagstiftning 

Dataskyddslagstiftning kallas de lagar som reglerar behandling av 

personuppgifter. 

 

2.2 Behandling 

Med behandling avses i stort sett allt som görs med personuppgifterna. Det 

kan exempelvis röra sig om insamling, registrering, lagring och spridning av 

personuppgifter. Lagring kan till exempel ske lokalt på en dator, i en pärm, 

på en samarbetsyta eller på en server. Andra exempel på behandlingar är 

läsning, användning, utlämning genom överföring, radering och förstöring. 

                                                 
1 1 kap 7§ första stycket dataskyddslagen. 
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2.3 Personuppgifter  

En personuppgift är information som kan identifiera en (fysisk) person som 

är i livet. Uppgiften kan enskilt eller i kombination med andra uppgifter 

knytas till en person som gör att det går att förstå vem personen är.   

 

Exempel på direkta personuppgifter är namn, personnummer och 

fotografier.  

 

Exempel på indirekta personuppgifter är fastighetsbeteckning, GPS-

position, kontonummer och användarnamn. 

  

Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter, som 

exempelvis IP-nummer och cookies, räknas också som personuppgifter om 

de kan kopplas till fysiska personer. Även information som har kodats, 

krypterats eller pseudonymiserats kan vara en personuppgift om det med 

hjälp av anslutande uppgifter går att förstå vem det rör sig om.  

 

Bilder, filmer och ljudupptagningar av individer kan vara personuppgifter 

även om inga namn nämns. 

 

Vissa kategorier av personuppgifter är offentliga uppgifter, enligt 

offentlighetsprincipen. Detta trots att de kategoriseras som känsliga eller 

integritetskänsliga/extra skyddsvärda personuppgifter. Det innebär att det 

måste finnas tillräckliga säkerhetsåtgärder på plats när dessa uppgifter ska 

lämnas ut. 

 

I rubrikerna nedan beskrivs skillnaden mellan integritetskänsliga/extra 

skyddsvärda personuppgifter och känsliga personuppgifter. 

 

2.3.1 Skyddsvärda/integritetskänsliga personuppgifter 

Personnummer/Samordningsnummer 

Personnummer (ÅÅMMDD-XXXX) och samordningsnummer är extra 

skyddsvärda personuppgifter. Samordningsnummer är ett tillfälligt 

identitetsnummer för personer som inte är folkbokförda i landet men som 

har kontakt med landets myndigheter. Användningen av samordnings- och 

personnummer regleras i den  

svenska dataskyddslagen2. Där står det bland annat att personnummer 

endast får användas om det är nödvändigt att säkerställa att det är rätt person 

                                                 
2 Dataskyddslagen 3 kap. 10§. 
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som behandlas, om behandlingen kan vara motiverad utifrån ändamålet eller 

om det finns ett inhämtat samtycke.  

 

Slentrianmässig användning och onödig exponering av person- och 

samordningsnummer ska undvikas. Om personnummer används i en 

behandling ska det motiveras. Om det inte kan motiveras så bör det inte 

användas. Där det går kan exempelvis födelsedatum (ÅÅMMDD) användas 

istället.  

 

Personnummer ska som huvudregel inte heller användas som 

användaridentitet vid inloggning i olika typer av verksamhetssystem. Om 

det finns behov av att använda personnummer som inloggning så ska 

dataskyddsombudet tillfrågas.  

 

Barns uppgifter 

Barns personuppgifter är extra skyddsvärda, eftersom barn kan ha svårare 

att förutse riskerna med att lämna ifrån sig sina uppgifter samt förstå sina 

rättigheter.  

 

Andra integritetskänsliga uppgifter 

Förutom personnummer/samordningsnummer och barns personuppgifter så 

finns det många andra integritetskänsliga personuppgifter som är extra 

skyddsvärda, så som: 

 löneuppgifter  

 uppgifter om lagöverträdelser 

 värderande uppgifter, till exempel uppgifter från utvecklingssamtal, 

uppgifter om resultat från personlighetstester eller 

personlighetsprofiler 

 information som rör någons privata sfär 

 uppgifter om sociala eller ekonomiska förhållanden 

 personuppgifter som omfattas av sekretess eller tystnadsplikt  

 

2.3.2 Känsliga personuppgifter 

 

I GDPR finns det särskilda kategorier av personuppgifter. I vardagligt tal 

kallas de för känsliga personuppgifter. Det är uppgifter om: 

 etnicitet (exempelvis modersmål, födelseland eller tolkbehov) 

 politiska åsikter (exempelvis medlemskap i politiskt parti) 
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 religiös eller filosofisk övertygelse (exempelvis medlem i religiöst 

samfund, särskilda kostönskemål) 

 medlemskap i fackförening 

 genetiska eller biometriska uppgifter som identifierar en individ 

(exempelvis dna-analys, ansiktsigenkänning, fingeravtryck) 

 hälsa (exempelvis sjukfrånvaro, behov av hjälpmedel, behov 

bostadsanpassning, handikapparkeringstillstånd) 

 sexualliv eller sexuell läggning 

 

Foton betraktas inte som känsliga uppgifter såvida de inte är föremål för ny 

teknik som exempelvis att de behandlas med hjälp av 

ansiktsigenkänningsteknik.  

 

Känsliga personuppgifter kräver i regel ett starkare skydd än andra vanliga 

personuppgifter, och får endast behandlas vid vissa undantag. Läs mer om 

detta under avsnitt 5.2 Känsliga personuppgifter. 

 

3 Roller  

3.1 Den registrerade 

Den registrerade är den person vars personuppgifter behandlas inom våra 

olika verksamheter. Exempel på registrerade är exempelvis anställda, 

förtroendevalda, förskolebarn, elever, brukare, äldre och medborgare i 

kommunen. 

 

3.2 Personuppgiftsansvarig 

Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna är ansvariga för 

sina respektive verksamhetsområden. De har det yttersta juridiska ansvaret 

för att all behandling av personuppgifter som sker under deras respektive 

verksamhetsansvar efterlever GDPR/dataskyddslagstiftningen. 

 

Kommunstyrelsen är även personuppgiftsansvarig för de 

personuppgiftsbehandlingar som är gemensamma för hela kommunen. 

 

Om två eller flera gemensamt bestämmer över en viss behandling är de 

personuppgiftsansvariga tillsammans och måste sinsemellan bestämma vem 

som är ansvarig för att fullgöra olika skyldigheter. 
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Vem som är personuppgiftsansvarig kan också anges i lag eller förordning, 

till exempel i särskilda registerlagar. 

 

Personuppgiftsansvaret är omfattande och följande lista tjänar som 

vägledning för vad som ingår. Listan är inte uttömmande. 

 

Personuppgiftsansvarig ansvarar bland annat för att:  

 all behandling av personuppgifter följer rådande 

dataskyddslagstiftning, 

 försäkra sig om att förvaltningen och verksamheten har en 

ändamålsenlig organisation med tillräckliga resurser och 

dokumenterad ansvarsfördelning, 

 säkerställa att medarbetarna har nödvändig kompetens för att 

kunna följa dataskyddslagstiftningen, 

 all behandling av personuppgifter dokumenteras i en 

registerförteckning, 

 inträffade incidenter hanteras enligt GDPR, 

 det finns uppdaterade personuppgiftsbiträdesavtal med alla 

personuppgiftsbiträden,  

 risk och konsekvensbedömningar utförs över behandlingar 

som innebär hög risk för den enskildes fri- och rättigheter, 

 det finns lämpliga tekniska och organisatoriska 

säkerhetsåtgärder för varje behandling av personuppgifter, 

 det finns ett utsett dataskyddsombud, som anmälts till 

tillsynsmyndigheten samt att ombudet har förutsättningar 

och tillräcklig kunskap som krävs för utförande av 

uppdraget. 

 

Den som är personuppgiftsansvarig kan överlåta den faktiska behandlingen 

av personuppgifter men personuppgiftsansvaret kan aldrig överlåtas. 

 

3.2.1 Förvaltningarnas roll  

Förvaltningarna utför det praktiska dataskyddsarbetet och hjälper den 

personuppgiftsansvarige med att uppfylla sitt ansvar. 

 

Det är viktigt att det finns kompetens och personella resurser för att GDPR 

ska kunna efterlevas. Dataskyddsarbete är ett ständigt systematiskt 

pågående arbete hos samtliga anställda i alla verksamheter där 

personuppgifter behandlas.  
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3.3 Personuppgiftsbiträde 

Ett personuppgiftsbiträde behandlar personuppgifter på uppdrag av den 

personuppgiftsansvarige.  Exempel på en biträdessituation är när en IT-

leverantör behandlar personuppgifter genom att tillhandahålla support till ett 

system eller en tjänst.  

 

3.3.1 Personuppgiftsbiträdesavtal 

För att ett personuppgiftsbiträde ska få behandla personuppgifter måste ett 

personuppgiftsbiträdesavtal upprättas i enlighet med artikel 28 i GDPR. 

Biträdesavtalet är en del av tjänsteavtalet, och ska vara med redan i 

upphandlingsprocessen. I upphandlingar ska kommunens egen standardmall 

för personuppgiftsbiträdesavtal bifogas förfrågningsunderlaget.  

 

Avtalet reglerar hur hantering av personuppgifter ska ske. Biträdet får inte 

använda personuppgifterna för egna syften, exempelvis för statistik eller för 

förbättring av den egna produkten. Avtalet ska säkerställa att 

personuppgiftsbiträdet upprätthåller lämplig teknisk och organisatorisk 

säkerhet i enlighet med gällande dataskyddsrätt. 

 

Om personuppgiftsbiträdet anlitar ett underbiträde är det den 

personuppgiftsansvariges skyldighet att säkerställa att det anlitade 

underbiträdet följer personuppgiftsbiträdesavtalet. 

 

Personuppgiftsbiträdesavtal mellan olika nämnder i Eslövs kommun 

hanteras av den rättsakt som ligger som bilaga i policyn för systematiskt 

dataskyddsarbete. Detta innebär att i de fall där det finns en biträdesrelation 

mellan olika nämnder så behöver det inte skrivas något avtal dem emellan. 

Notera dock att det kan finnas scenarion där ett gemensamt 

personuppgiftsansvar mellan två eller fler av kommunens nämnder kan 

förekomma. I detta fall ska ansvarsfördelningen för behandlingarna 

dokumenteras så att det tydligt går att se vem som är personuppgiftsansvarig 

för vilken behandling. 

 

 

3.4 Dataskyddsombud 
Dataskyddsombudets ställning och arbetsuppgifter styrs av lagstiftning. 

Dataskyddsombudet agerar självständigt och får inte ta emot instruktioner 

eller bli föremål för sanktioner för att ha utfört sina arbetsuppgifter. 
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Dataskyddsombudet informerar och ger råd till den personuppgiftsansvarige 

om skyldigheterna enligt GDPR. Dataskyddsombudet övervakar även 

efterlevnad av GDPR samt ger råd vid konsekvensbedömningar. Den 

personuppgiftsansvarige ska säkerställa att dataskyddsombudet involveras i 

alla frågor som rör skyddet av personuppgifter. 

 

Varje personuppgiftsansvarig har en skyldighet att utse ett 

dataskyddsombud och anmäla det till tillsynsmyndigheten. 

 

3.5 Dataskyddssamordnare 

Kommunstyrelsen och nämnderna i Eslövs kommun ska enligt policyn för 

systematiskt dataskyddsarbete3 utse en eller flera lokala 

dataskyddssamordnare som löpande ska samordna arbetet kring GDPR på 

sin respektive förvaltning. Namnet på utsedd dataskyddssamordnare ska 

meddelas till dataskyddsombudet, men ska inte anmälas till 

tillsynsmyndigheten. 

 

Rollen går att kombinera med andra arbetsuppgifter om det bedöms rimligt. 

Dataskyddssamordnaren är en stödfunktion. Ansvaret för att lagstiftningen 

efterlevs vilar alltid på den personuppgiftsansvarige och ansvaret kan inte 

delegeras. 

 

Dataskyddssamordnaren stöttar verksamhet, ledning och den 

personuppgiftsansvarige genom att lämpligtvis men inte uteslutande: 

 samordna dataskyddsfrågor och vara dataskyddsombudets 

kontaktperson, 

 informera och ge råd i frågor som rör dataskydd, som exempelvis 

registerförteckning, personuppgiftsbiträdesavtal, säkerhetsåtgärder 

med mera, 

 delta i Eslövs kommuns nätverk för dataskydd 

 kommunicera kommunövergripande, och förvaltningsspecifika 

styrdokument inom dataskyddsområdet, 

 övervaka efterlevnaden av lagstiftningen, och informera sin 

förvaltningsledning om de rättsliga kraven inte efterlevs eller 

riskerar att inte efterlevas, samt rapportera detta till 

dataskyddsombudet, 

 prioritera och leda arbetet kring personuppgiftsincidenter, 

 stödja förvaltningens arbete med risk- och konsekvensbedömningar. 

                                                 
3 KS.2019.0494. 
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3.6 Övriga chefer och medarbetare 
Samtliga medarbetare har ett ansvar för att behandlingen av personuppgifter 

utförs i enlighet med dessa riktlinjer. Varje chef har ett ansvar att förmedla 

vikten av att följa gällande styrdokument. 

4 Behandling av personuppgifter 
I kommunens policy för systematiskt dataskyddsarbete listas GDPR:s 

grundläggande principer enligt artikel 5. För att behandling av 

personuppgifter ska vara laglig måste principerna efterlevas. Detta gäller vid 

all personuppgiftsbehandling, både vid en ny eller vid en större förändring i 

en befintlig behandling.  

 

5 Laglig grund 
Utgångspunkten vid all behandling av personuppgifter är alltid att börja med 

att fråga sig varför personuppgifterna behövs? Är det till exempel för att 

säkerställa att det är rätt person som erbjuds barnomsorg, skola eller får 

ekonomiskt bistånd? Om det är nödvändigt att använda personuppgifterna 

för att kunna utföra sitt myndighetsuppdrag är också den lagliga grunden 

enligt GDPR uppfylld. Det viktiga är att det finns en laglig grund enligt 

GDPR innan personuppgifterna samlas in. GDPR har sex lagliga grunder 

och för verksamheterna i Eslövs kommun innebär det oftast att någon av 

följande tre grunder ska användas:  

 behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse 

som den personuppgiftsansvarige har  

 behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt 

intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges 

myndighetsutövning  

 behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal eller vidta 

åtgärder på begäran av den registrerade inför ett avtal  

 

Övriga lagliga grunder i GDPR är:  

 behandlingen är nödvändig för att skydda ett grundläggande intresse 

för den registrerade eller annan fysisk person  

 berättigat intresse – ovanligt att denna används av myndigheter men 

det finns exempel på detta 
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 samtycke - ska användas med försiktighet av offentliga myndigheter. 

Detta då det i de flesta fallen blir en ojämn maktbalans mellan den 

registrerade och den personuppgiftsansvarige och samtycket kan då 

bedömas som ogiltigt 

 

5.1 Särskilt om samtycke 

Ett samtycke innebär att den registrerade godtar behandling av 

personuppgifter som rör honom eller henne. En förutsättning för ett giltigt 

samtycke är att den som är personuppgiftsansvarig kan visa att den 

registrerade har fått tydlig information och har gjort ett fritt, aktivt val att 

samtycka. Det finns alltså speciella villkor som ska vara uppfyllda för att ett 

samtycke ska anses som giltigt enligt GDPR. 

 

Det finns ingen tydlig reglering av samtycke för minderåriga. Enligt den 

svenska dataskyddslagen kan unga över 13 år i vissa situationer själva 

lämna sitt samtycke. Generellt verkar detta dock gälla vid 

informationssamhällets tjänster som till exempel, sociala medier, appar och 

spel. Något som borde vara ovanligt inom kommunens verksamhet. Detta 

innebär att samtycke generellt inte kan inhämtas från unga, utan istället 

krävs vårdnadshavarens samtycke. 

 

5.2 Känsliga personuppgifter 

Känsliga personuppgifter får enligt undantagen i artikel 9.2 a-j i GDPR och 

3 kap 2-7§§ dataskyddslagen enbart behandlas om något av följande 

uppfylls: 

 

 vid uttryckligt samtycke 

 om uppgifterna offentliggjorts av den registrerade 

 för att den personuppgiftsansvariga ska kunna fullgöra sina 

skyldigheter inom arbetsrätten och inom områdena social trygghet 

och socialt skydd 

 den registrerades vitala intressen ska kunna skyddas 

 ideella organisationers behandling av medlemmars personuppgifter 

(politiskt, filosofiskt, religiöst, fackligt syfte) 

 för att fastställa eller tillvarata rättsliga anspråk eller domstols 

rättskipande verksamhet 

 viktigt allmänt intresse 

 hälso- och sjukvård och social omsorg 
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 allmänt intresse på folkhälsoområdet 

 när det är nödvändigt av skäl som hör samman med förebyggande 

hälso- och sjukvård och yrkesmedicin 

 vid bedömning av en arbetstagares arbetskapacitet 

 när rättsliga anspråk ska kunna fastställas, göras gällande eller 

försvaras 

 för medicinska diagnoser 

 

6 Registerförteckning 
En del av personuppgiftsansvaret innebär att den personuppgiftsansvarige 

behöver säkerställa att deras respektive verksamheter för register över alla 

de personuppgiftsbehandlingar som utförs inom det egna ansvarsområdet.   

 

Registret är ett levande dokument som vid behov ska revideras. 

I artikel 30 i GDPR står det vilka uppgifter som registerförteckningen ska 

innehålla. 

 

För att kunna uppfylla GDPR:s grundläggande princip om 

ansvarsskyldighet och för att kunna ha en viss spårbarhet rekommenderar 

dataskyddsombudet även att registerförteckningen innehåller: 

 vilken laglig grund behandlingen har  

 var personuppgifterna finns lagrade, exempelvis på filserver, i 

system, på papper etc. 

 uppgifter om personuppgiftsbiträde anlitats, samt om PUB-avtal 

finns 

 namn eller beskrivning på behandlingen  

 

7 Den registrerades rättigheter 
Rättigheterna är avsedda för att de registrerade ska få information om när 

och hur deras personuppgifter behandlas och för att de ska få en ökad 

kontroll och självbestämmande över sina egna uppgifter.  

 

Vid en begäran från en registrerad ska myndigheten svara senast inom en 

(1) månad efter mottagen begäran. För de fall där den registrerades begäran 
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inte kan tillmötesgås helt eller delvis, ska ett avslagsbeslut4 fattas och 

överklagandehänvisning ska bifogas beslutet5.  

 

I avsnitt 7.1 – 7.7 listas de olika rättigheterna som den registrerade har. 

Utövandet av rättigheterna baserar sig på vilken laglig grund enligt GDPR 

som personuppgifterna behandlas på, därför inleds varje rättighet med 

vilken laglig grund som är giltig för just den rättigheten. 

 

7.1 Rätt till information 

Den registrerade har rätt till information oavsett vilken laglig grund som 

personuppgifterna behandlas på. Informationsskyldigheten gäller vid 

följande tillfällen. 

a) När personuppgifter samlas in direkt från den registrerade.  

Information enligt artikel 13 i GDPR ska lämnas vid 

insamlingstillfället.  

b) Uppgifterna har tagits emot av en annan mottagare. 

Information enligt artikel 14 i GDPR ska lämnas till den registrerade 

inom en rimlig period, men senast inom en månad. 

c) Om redan insamlade personuppgifter kommer att användas för 

ett annat syfte (ändamål) än för vilket de samlades in. 

Ny information som förklarar ändamålet med den nya behandlingen 

måste lämnas till den registrerade innan behandlingen påbörjas. 

Detta för att den registrerade ska kunna invända mot behandlingen.  

d) De registrerade behöver också informeras aktivt om det görs 

väsentliga ändringar i behandlingen.  

e) Vid vissa incidenter, beroende på incidentens allvarlighetsgrad 

och sammanhang.  

Information enligt anvisningar i artikel 34.2 ska lämnas utan 

dröjsmål. 

 

På intranätet finns det mallar som kan användas för att uppfylla 

informationsplikten enligt artikel 13 och 14. Varje nämnd ansvarar för att 

informationen är korrekt i förhållande till de enskilda behandlingarna inom 

dess verksamhetsområde. 

 

                                                 
4 Vilka beslut som kan överklagas framgår av 7 kap. 2 § dataskyddslagen (2018:2018). 
5 Förvaltningslagen 33 §. 
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7.1.1 Undantag från informationsskyldigheten 

Om information samlas in direkt från den registrerade så behöver 

informationen inte lämnas om den: 

 den registrerade redan förfogar över informationen 

 

I de fall där informationen samlas in från någon annan än den registrerade så 

behöver information inte lämnas i nedanstående fall: 

 om det innebär en omöjlig eller oproportionerlig ansträngning som 

avsevärt försvårar uppfyllandet av målen (om detta skäl används 

behöver det beskrivas varför verksamheten inte bedömer att det är 

nödvändigt att lämna informationen) 

 utelämnandet eller mottagandet av uppgifterna är föreskrivet i lag 

 det finns lagstadgad sekretess (information kan inte ske om det finns 

uppgifter som inte får lov att röjas) 

 

7.2 Rätt till tillgång – registerutdrag 

Rätten till tillgång kallas också rätten till registerutdrag och den gäller 

oavsett vilken laglig grund som personuppgifterna behandlas på.  

 

En enskild person har rätt att vända sig till kommunen för att få ut en 

sammanställning över vilka personuppgifter som myndigheten behandlar 

om personen samt på vilket sätt uppgifterna behandlas. Syftet är att 

personen ska få en ökad insyn i den behandling som sker, för att hen ska 

kunna kontrollera behandlingens laglighet.  

 

Utdraget ska bland annat innehålla vilka uppgifter som behandlas om den 

registrerade, hur uppgifterna behandlas, var uppgifterna kommer ifrån, 

ändamålet med behandlingen och till vilka mottagare eller kategorier av 

mottagare uppgifterna lämnats ut. Registerutdraget ska tillhandahållas 

kostnadsfritt och vara formulerat med ett enkelt och tydligt språk. Utdraget 

ska i normalfallet lämnas ut senast en månad från dess att begäran mottagits. 

Särskilda skäl måste föreligga om registerutdraget försenas. 

 

Utlämnande av registerutdrag till den registrerade sker antingen genom post 

till folkbokföringsadress alternativt genom avhämtning i reception. Om 

registerutdraget innehåller känsliga personuppgifter och ska skickas genom 

post ska uppgifterna alltid skickas genom rekommenderat brev. 

Registerutdrag får aldrig skickas via e-post till den registrerade. 
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Observera! Det kan finnas omständigheter som medför att information i 

registerutdrag inte ska lämnas ut, till exempel på grund av bestämmelser i 

offentlighets- och sekretesslagen eller att ett utlämnande av informationen 

medför nackdelar för andra. Det är alltså viktigt att tänka på sekretessen! 

 

7.3 Rätt till rättelse och radering 
Personer har rätt att vända sig till kommunen med begäran om att få 

felaktiga personuppgifter rättade. Den enskilde har också rätt att begära att 

få komplettera med personuppgifter som saknas och som är relevanta, med 

hänsyn taget till ändamålet med behandlingen. Det finns också rätt för 

enskilda att begära att personuppgifter raderas.  

 

I Sverige finns det en grundlagsskyddad rättighet, som styrs av 

tryckfrihetsförordningen, att ta del av allmänna handlingar. Den innebär att 

handlingar som upprättas eller inkommer till en myndighet ska registreras 

och lämnas ut till den som begär att få ta del av handlingen på det viset som 

handlingen inkommit eller upprättats om inte offentlighets- och 

sekretesslagen säger något annat. Arkivlagen reglerar att dessa allmänna 

handlingar ska bevaras om inte myndigheten beslutar på något annat sätt, 

det vill säga beslutar att en handling ska raderas genom ett gallringsbeslut. 

Gallring innebär att handlingar/uppgifter tillhörande ett arkiv förstörs eller 

avlägsnas enligt på förhand fastställda kriterier. Gallringsbeslut är oftast 

fastställda i myndighetens informationshanteringsplan. Ovanstående 

bakgrund är viktig att tänka på när någon begär rättelse, komplettering eller 

radering av personuppgifter.   

 

Möjligheterna att ändra i allmänna handlingar är mycket begränsade. 

Uppenbara skrivfel i myndighetsbeslut får rättas enligt 36§ 

Förvaltningslagen (2017:900), denna regel gäller inte skrivfel i nämndernas 

protokoll.  

 

Det är alltså inte självklart att rättelse, komplettering eller radering är tillåtet 

hos en myndighet. Frågan måste först prövas utifrån det faktum att alla 

uppgifter som inkommer eller upprättats hos myndigheten är allmänna 

handlingar, om förvaltningslagens regler är tillämpliga samt om det finns 

gallringsbeslut. Vid gallring måste det enligt arkivlagen skrivas ett 

gallringsprotokoll. 

 

Personuppgifter som registrerats baserat på ett samtycke kan återkallas med 

samtidig begäran om att personuppgifterna ska raderas. En sådan begäran 

innebär att behandlingen måste upphöra men personuppgifterna kan enbart 
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raderas om det finns ett gallringsbeslut och uppgifterna inte har arkiverats. 

Därför är det viktigt att respektive nämnds informationshanteringsplan är 

uppdaterad på ett sådant sätt att information som inhämtas med den lagliga 

grunden samtycke ska gallras när samtycket återkallas. 

 

Andra exempel på när begäran om radering kan ske är: 

 om uppgifterna inte längre behövs för det ändamål som de samlades 

in för  

 om personuppgiften har behandlats olagligt 

 om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet 

 

Radering av ovannämnda exempel är tillåtet enbart om det är tillåtet enligt 

nämndens informationshanteringsplan att gallra uppgifterna.  

Om uppgifter kompletteras, rättas eller raderas på den enskildes begäran 

måste det också informeras till de andra parter som kommunen fört över de 

felaktiga uppgifterna till. Detta gäller inte om det visar sig omöjligt eller 

skulle innebära en allt för betungande insats. 

 

 Om personuppgifterna dessutom har publicerats eller på annat sätt gjorts 

offentliga (exempelvis i ett socialt nätverk eller på en webbsida) räcker det 

inte alltid att de raderas där. I dessa situationer ska den som offentliggjort 

uppgifterna också vidta rimliga åtgärder för att informera andra som 

behandlar uppgifterna om den enskildes begäran så att även kopior av eller 

länkar till uppgifterna tas bort. 

 

7.4 Rätt till begränsning av behandling 

Rätt till begäran om begränsning gäller oavsett vilken laglig grund som 

uppgifterna behandlas på. Med begränsning avses att uppgifterna markeras 

och endast får användas för vissa avgränsade syften om det inte strider mot 

annan lagstiftning. Att utreda frågor om begränsning av behandling kommer 

sannolikt inte att vara vanligt förekommande och komplicerade att utreda av 

samma skäl som diskuterats i föregående avsnitt. Om det inkommer frågor 

gällande begränsning av behandling av personuppgifter så bör det ske ett 

samråd med dataskyddsombudet. 

 

Rätt till begäran om begränsning gäller bland annat när den registrerade 

anser att uppgifterna är felaktiga. I sådana fall kan i vissa avseenden den 

registrerades personuppgifter begränsas/frysas under den tid det tar för 
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verksamheten att utreda om uppgifterna är riktiga eller inte.  När 

begränsningen upphör ska personen som begärt begränsningen informeras. 

 

7.5 Rätt till dataportabilitet 

Denna rättighet gäller enbart då personen själv har lämnat uppgifterna och 

när behandlingen grundar sig på den lagliga grunden samtycke eller avtal. 

Rätt till dataportabilitet innebär att den registrerade har rätt att få en kopia 

av personuppgifterna i strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart 

format.  

 

7.6 Rätt att göra invändningar 

Den registrerade har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling när 

personuppgifter behandlas på den lagliga grunden att utföra en uppgift av 

allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning.  

 

Om en person invänder mot behandling får den personuppgiftsansvarige 

bara fortsätta med behandlingen om det finns skäl som väger tyngre än den 

registrerades intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen sker 

för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk enligt 

dataskyddsförordningen.  

 

Att utreda frågor där den registrerade invänder mot behandlingen kommer 

sannolikt inte att vara vanligt förekommande. De är dock komplicerade att 

utreda av samma skäl som diskuterats i avsnittet om rätt till rättelse och 

radering. Om det inkommer frågor gällande begränsning av behandling av 

personuppgifter så bör det ske ett samråd med dataskyddsombudet. 

 

7.7 Automatiserat individuellt beslutsfattande inbegripet 
profilering 

Enligt GDPR har den registrerade rätt att inte bli föremål för ett beslut som 

enbart grundas på någon form av automatiserat beslutsfattande, inbegripet 

profilering6, om beslutet kan ha rättsliga följder för den enskilde eller på 

liknande sätt i betydande grad påverkar honom eller henne.  

                                                 
6 ”varje form av automatisk behandling av personuppgifter som består i att dessa 

personuppgifter används för att bedöma vissa personliga egenskaper hos en fysisk person, i 

synnerhet för att analysera eller förutsäga denna fysiska persons arbetsprestationer, 

ekonomiska situation, hälsa, personliga preferenser, intressen, pålitlighet, beteende, 

vistelseort eller förflyttningar” (artikel 4.4 i GDPR). 
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Automatiserat beslutsfattande är förmågan att fatta beslut på teknisk väg, 

utan mänsklig inblandning, och kan vara tillåtet om det är nödvändigt för ett 

ingående eller fullgörande av avtal mellan den registrerade och den 

personuppgiftsansvarige, eller om den enskilde har gett sitt uttryckliga 

samtycke. Det kan även vara tillåtet enligt särskild lagstiftning, som 

exempelvis förvaltningslagen. 

Informationsskyldigheten som beskrivs under avsnitt 7.2 gäller även för 

personuppgifter som behandlas på detta sätt. 

Automatiserade beslut kan fattas med eller utan profilering. Omvänt kan 

profilering användas utan att det leder till ett automatiserat beslut.  

Profilering utgör en behandling av personuppgifter som måste utföras i 

enlighet med samtliga bestämmelser i GDPR. 

Vid en behandling av personuppgifter som omfattar automatiserat 

beslutsfattande och/eller profilering bör dataskyddsombudet involveras i ett 

tidigt skede. 

7.8 Rätt att lämna klagomål 
Den registrerade har rätt att lämna klagomål som avser behandling av 

personuppgifter till personuppgiftsansvarig, dataskyddsombudet eller 

tillsynsmyndigheten. 

8 Personuppgiftsincident 
I GDPR definieras ”personuppgiftsincident” på följande sätt i artikel 4.12:  

”en säkerhetsincident som leder till oavsiktlig eller olaglig förstöring, 

förlust eller ändring eller till obehörigt röjande av eller obehörig åtkomst 

till de personuppgifter som överförts, lagrats eller på annat sätt 

behandlats.”  

 

Om personuppgifter blir ”förstörda” så innebär det att uppgifterna inte 

längre finns, alternativt existerar de i ett format som gör att de inte längre 

kan användas.  En incident kan också uppstå om personuppgifter har 

ändrats, blivit korrupta eller inte längre är fullständiga.  

 

En ”förlust” av personuppgifter bör tolkas som att uppgifterna fortfarande 

finns kvar, men att den personuppgiftsansvarige har förlorat kontrollen över 

eller åtkomsten till dem, eller inte längre innehar uppgifterna.  
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Obehörig behandling är om personuppgifter lämnas ut (eller åtkomst ges) 

till mottagare som inte är behöriga att motta (eller få åtkomst till) 

uppgifterna.  

 

Om en incident inträffar så kan det innebära olika konsekvenser för de 

registrerade, så som risk för diskriminering, identitetstöld, 

bedrägeri, skadlig ryktesspridning, finansiell förlust eller brott mot sekretess 

och tystnadsplikt, men det behöver inte innebära det. 

 

Om en incident innebär en sannolik risk för den registrerades rättigheter så 

ska den anmälas till tillsynsmyndigheten inom 72 timmar efter upptäckt, om 

det inte är osannolikt att incidenten medför en risk för personers fri- och 

rättigheter. Nämndens dataskyddsombud ska alltid informeras. 

 

Se separata framtagna riktlinjer om hur personuppgiftsincidenter ska 

hanteras.7 

 

9 Konsekvensbedömning 
Alla personuppgiftsbehandlingar bör analyseras i en risk- och 

konsekvensbedömning, där personuppgifterna ska 

klassificeras utifrån såväl dataskyddslagstiftning och offentlighets- och 

sekretesslagen som utifrån informationssäkerhet. Klassningen och analysen 

ligger till grund för vilka säkerhetskrav som ska ställas på administrativa 

och tekniska lösningar samt på fysisk säkerhet. 

 

Om en personuppgiftsbehandling sannolikt leder till en hög risk för en 

persons rättigheter och friheter ska en konsekvensbedömning alltid utföras.   

 

En konsekvensbedömning kan behöva genomföras: 

 innan en behandling av personuppgifter påbörjas 

 om risken med en pågående behandling ändras 

 för pågående behandlingar om det ännu inte har genomförts  

 

                                                 
7 KS.2018.0665. 
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Konsekvensbedömningar ska alltså även utföras för behandlingar som 

påbörjats innan GDPR började gälla. 

Kärnverksamheterna är de som måste ta det största ansvaret för arbetet med 

bedömningen. Detta eftersom de vet vilka personuppgifter de behandlar, hur 

dessa hanteras samt hur processerna i verksamheten ser ut. Förvaltningens 

dataskyddssamordnare ska involveras. 

 

Dataskyddsombudet ska få möjlighet att lämna synpunkter på den utförda 

konsekvensbedömningen.  

 

10 Nyanskaffning 
Innan verksamheter börjar behandla personuppgifter i appar, system eller 

med hjälp av nya tekniska hjälpmedel är det viktigt att fastställa syftet med 

behandlingen av personuppgifter och den lagliga grunden enligt GDPR. 

 

Personuppgifter som behandlas ska vara nödvändiga för syftet med 

behandlingen och beställaren ska säkerställa att personuppgifterna som 

samlas in är korrekta. Uppgifterna ska inte förvaras i en form som möjliggör 

identifiering under längre tid än nödvändigt. Lagring över längre perioder 

ska följa lagstadgade krav och riktlinjer. Vid bedömning av gallringsfrister i 

informationshanteringsplan ska principen om lagringsminimering beaktas. 

Att ta bort uppgifter ska följa regler och rutiner för rensning och gallring. 
 

Säkerhet ska utgöras av inbyggt dataskydd och dataskydd som standard. 

 

Inbyggt dataskydd innebär att hänsyn ska tas till dataskyddsreglerna redan 

vid utformning av IT-system och rutiner. Det är ett sätt att se till att kraven i 

GDPR uppfylls och att den registrerades rättigheter skyddas.  

 

Dataskydd som standard innebär i korthet att den som behandlar 

personuppgifter ska se till att personuppgifter inte behandlas i onödan. Till 

exempel ska de förvalda inställningarna i en tjänst vara inställda så att inte 

mer information än nödvändigt samlas in, delas eller visas. 

11 Säkerhetsåtgärder 
Behandling av personuppgifter får endast ske om det finns lämpliga 

tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder implementerade.  
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Tekniska åtgärder är exempelvis brandväggar, krypteringsfunktioner med 

mera, medan organisatoriska åtgärder exempelvis kan vara olika 

styrdokument som policys, riktlinjer och rutiner.  

 

Känsliga personuppgifter kräver ofta den högsta säkerhetsnivån, men tänk 

på att även integritetskänsliga personuppgifter:  

 kan kräva en högre säkerhetsnivå, och i vissa fall (exempelvis vid 

vissa sekretessbelagda personuppgifter) lika hög nivå som känsliga 

personuppgifter 

 har betydelse för riskbedömningen när det görs 

konsekvensbedömning 

Tillsynsmyndigheten har ställt krav på att starka säkerhetsåtgärder vidtas för 

sådana fall där integritetskänsliga uppgifter registreras så att de finns att nå 

över internet (öppna nät), exempelvis efter inloggning. 

12 Överföring till tredje land 
Överföring av personuppgifter till tredje land är när personuppgifter blir 

tillgängliga för någon i ett land utanför EU/EES-området. Det kan enligt 

tillsynsmyndigheten exempelvis vara: 

 när ett dokument som innehåller personuppgifter skickas per e-post 

till någon i ett land utanför EU/EES 

 när ett anlitat personuppgiftbiträde är beläget i ett land utanför 

EU/EES 

 när någon utanför EU/EES ges tillgång, exempelvis läsbehörighet, 

till personuppgifter som finns lagrade inom EU/EES 

 när personuppgifter lagras i en molntjänst som är baserad utanför 

EU/EES 

 när personuppgifter lagras, till exempel på en server, i ett land 

utanför EU/EES 

Obs! Däremot är det inte en tredjelandsöverföring att publicera något på 

internet förutsatt att webbplatsen lagras hos en internetleverantör som är 

etablerad inom EU/EES. För att överföra personuppgifter utanför 

EU/EES måste något av följande uppfyllas: 

 det finns ett beslut från EU-kommissionen om att ett visst land 

utanför EU/EES säkerställer så kallad adekvat skyddsnivå 
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 lämpliga skyddsåtgärder har vidtagits av den som 

personuppgiftsansvarig genom till exempel bindande 

företagsbestämmelser (så kallade Binding Corporate Rules, BCR) 

eller standardavtalsklausuler (så kallade Standard Contractual 

Clauses, SCC). I vissa fall krävs det också att SCC kompletteras 

med utförd riskbedömning 

 det kan också finnas andra särskilda situationer och enstaka fall, 

rådgör med nämndens dataskyddsombud i frågan 

13 Personuppgifter i molntjänster 
Innan personuppgifter lagras i en molntjänst är det viktigt att tänka på om 

lagringen i sig kommer att vara laglig och/eller lämplig. 

 

Om personuppgiftsbiträdet eller något av dess underbiträden är bundna av 

regler i tredje land som inskränker på integritetsskyddet för en enskild, är 

det i de flesta fall både olämpligt och olagligt att använda sig av 

molntjänster för att behandla personuppgifter. 

 

I de fall där personuppgifter ska behandlas i en molntjänst så är 

rekommendationen att alltid utföra en risk- och konsekvensbedömning. 

14 Utbildning 
Alla anställda ska genomgå en årlig utbildning inom dataskydd via e-

learning. Närmaste chef är ansvarig för att följa upp att medarbetarna 

genomgår de utbildningar som tillhandahållas. 

 

Utbildningar kan göras tillsammans på exempelvis APT:er eller enskilt. Det 

viktiga är att utbildningarna följs upp och registreras.  

15 Bevara eller gallra 
Det är inte GDPR eller den svenska dataskyddslagen som styr bevarande 

och gallring av personuppgifter i allmänna handlingar, utan det är i första 

hand regler i arkivlagen. Kommunstyrelsen och nämnderna är skyldiga att 

se till att allmänna handlingar arkiveras och bevaras. Enligt arkivpraxis 

räcker det att handlingarna sparas hos myndigheten för att de ska anses vara 

arkiverade. Ett arkiv kan alltså finnas tillgängligt i samma datasystem, men 

måste då enligt GDPR innehålla tekniska avgränsningar, såsom exempelvis 

begränsad åtkomst. 
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15.1 Lämpliga åtgärder för att skydda de registrerades 
rättigheter 

Att kunna behandla personuppgifter vid hantering av allmänna handlingar 

har i svensk rätt sin grund i tryckfrihetsförordningen men också i 

offentlighets- och sekretesslagen, arkivlagen och förvaltningslagen. I 

Sverige finns det lagar och regler som är till för att skydda den enskildes 

integritet. Sekretess är ett exempel, informationssäkerhet, gallring och 

leverans till arkivmyndighet är en annan form av åtgärd.  

 

Insamlade personuppgifter får lagras under längre tid för arkivändamål om 

det finns åtgärder som skyddar de registrerades rättigheter8. Ett sätt att göra 

detta är exempelvis att begränsa åtkomsten till de uppgifter som kan anses 

inaktuella för verksamheten, genom ett avskiljande i systemet med 

begränsad åtkomst. Ett avskiljande räknas inte som gallring och kräver inget 

gallringsbeslut. 

 

15.2 Gallring av personuppgifter  
För att få avidentifiera (en form av gallring) eller för att förstöra (gallra) en 

allmän handling eller uppgifter i allmän handling krävs stöd i lag (inte 

GDPR) eller gallringsbeslut. Gallringsbeslut måste fattas av 

nämnd/myndighet. Enskild tjänsteman får aldrig besluta om gallring. Vid 

gallring måste det också skrivas ett gallringsprotokoll. 

Det finns två olika sätt att ta bort personuppgifter, antingen genom 

avidentifiering eller förstöring (gallring). 

 

Avidentifiera (en form av gallring) 

Att avidentifiera personuppgifterna innebär att avlägsna alla 

identifieringsmöjligheter så att de uppgifter som fortsättningsvis behandlas 

inte längre går att koppla samman med en fysisk person. Krypterade 

personuppgifter är inte avidentifierade så länge någon kan göra uppgifterna 

läsbara och därmed identifiera personen.  

 

Förstöra (gallra)  

Gallring innebär att handlingar/uppgifter som tillhör ett arkiv avlägsnas och 

förstörs enligt fastställda kriterier. Att förstöra personuppgifterna innebär att 

se till att de inte går att återskapa. Hur långtgående tekniska åtgärder som 

bör vidtas är bland annat beroende av informationens känslighet.  

 

                                                 
8 GDPR artikel 5.1 e 
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15.3 Informationshanteringsplan  
Gallring inom kommunens verksamheter får inte ske utan att gallringen 

medges i, av den personuppgiftsansvarige, antagen 

informationshanteringsplan. Informationshanteringsplanen gäller både för 

digitala handlingar och fysiska handlingar. Av informations-

hanteringsplanen framgår även om speciallagstiftning anger särskild 

gallringsfrist (till exempel Patientdatalagen och SoL).  

Varje arkivansvarig ansvarar för att informationshanteringsplanen revideras 

av arkivombudet vid behov och för att systematisk gallring av 

personuppgifter genomförs. 

16 Utlämning av handlingar 
GDPR hindrar inte kommunen att lämna ut en allmän handling enligt 

offentlighetsprincipen. Däremot behöver handlingen lämnas ut på ett säkert 

sätt. Om den som begär ut uppgifterna vill ha den digitalt måste en 

bedömning göras om uppgifterna kan lämnas ut på ett säkert sätt, annars får 

utlämningen ske på papper. Det finns inte någon skyldighet att lämna ut 

uppgifter enligt offentlighetsprincipen annat än på papper. 

 

Vissa personuppgifter i ett dokument kan vara offentliga och andra 

sekretessbelagda. Det kan finnas behov av att maskera uppgifter innan 

handlingen lämnas ut. Maskering av sekretessbelagda uppgifter innebär 

dock ett nekande av att lämna ut de uppgifterna i handlingen. Det framgår 

av delegeringsordningen vem som har rätt att fatta beslut om att inte lämna 

ut de uppgifter eller den handling som är sekretessbelagd.  

 

17 Personuppgifter i e-post  
Att skicka e-post till eller från en personlig e-postlåda 

(förnamn.efternamn@eslov.se) är en behandling av personuppgifter, om e-

postadressen kan kopplas till en fysisk person. Vid all behandling av 

personuppgifter i e-post är det viktigt att alltid tänka utifrån GDPR:s regel 

om uppgiftsminimering. Det vill säga, skriv inte in mer personuppgifter i e-

postmeddelandet än vad som behövs.  

 

E-posten är inte en lämplig permanent lagringsyta och e-post som innehåller 

personuppgifter som behöver fortsatt behandling bör överföras till ett 

dokument- och ärendehanteringssystem eller annan form av lagring, sedan 
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ska e-postmeddelandet raderas enligt gällande rutiner. När e-post är 

mottagen beror det alltså på innehållet om och hur länge meddelandet får 

sparas. Externt inkommen e-post ska generellt anses som allmän handling 

och ska sparas en viss tid, alternativt gallras, se verksamhetens gällande 

informationshanteringsplan. 

 

Vissa personuppgifter kan skickas till alla, exempel på sådana är epost-

adress till jobbet, befattning, och för- och efternamn.  

 

Integritetskänsliga personuppgifter bör inte skickas på e-post. I detta fall är 

det bättre att lägga dokumentet på en behörighetskontrollerad fildelningsyta 

eller i ett lämpligt system där endast de kollegor som behöver tillgång till 

dokument har behörighet.  

 

Sekretessbelagda eller känsliga personuppgifter ska aldrig skickas via e-post 

om det inte finns tillräckliga skyddsåtgärder på plats som exempelvis 

krypterad e-post. Undantagna från denna regel är kontaktcenter som får 

skicka känsliga personuppgifter till interna e-postadresser, då de 

vidareförmedlar e-post som inkommit i kommunens brevlåda. 

 

Vid besvarande av ett inkommande e-post som innehåller 

integritetskänsliga/känsliga personuppgifter är det viktigt att ta bort dessa 

uppgifter innan svaret skickas iväg.   

Undvik att ansluta enheter till okända trådlösa eller fasta nätverk, använd 

istället mobilnätsuppkoppling för att hämta e-post. 

18 Publicering på internet  

18.1 Publicering av enskilda, anställdas och förtroendevaldas 
personuppgifter  

Anställdas personuppgifter, såsom namn, titel, telefonnummer och e-

postadress till arbetet och liknande arbetsplatsrelaterade personuppgifter får 

publiceras om det är nödvändigt för att informera om kommunens 

verksamhet. Den lagliga grunden för detta är att utföra en uppgift av allmänt 

intresse. Uppgifter om familjeförhållanden, bostadsadress, telefonnummer 

och fritidsintressen får inte publiceras.  

 

Förtroendevaldas personuppgifter, såsom namn, typ av uppdrag, e-

postadress (enbart @eslov.se) och telefonnummer som tillhandahålls av 
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Eslövs kommun får publiceras, och den lagliga grunden för detta är att 

utföra en uppgift av allmänt intresse. Partitillhörighet får publiceras i de fall 

som den enskilde på ett tydligt sätt offentliggjort uppgifterna. Den 

förtroendevaldes privata telefonnummer eller mejladress får bara publiceras 

om samtycke finns. Om samtycket återkallas ska publiceringen upphöra. 

Uppgifter om familjeförhållanden, bostadsadress och fritidsintressen får inte 

publiceras. 

 

Personuppgifter om enskilda, som till exempel namn, får publiceras om det 

finns stöd i någon av de lagliga grunderna för personuppgiftsbehandling och 

om dessa och övriga publicerade uppgifter, enskilt eller sammantaget, inte 

kan antas leda till att den registrerades personliga integritet kränks.  

 

Följande får ej publiceras: 

• Personnummer eller samordningsnummer 

• Uppgifter som omfattas av sekretess eller tystnadsplikt 

• Extra skyddsvärda personuppgifter, till exempel uppgifter om enskildas 

personliga förhållanden eller sådant som har en nära koppling till den 

enskildes privata sfär 

• Uppgifter om lagöverträdelser 

• Känsliga personuppgifter 

 

Uppgifter som exempelvis avslöjar politiska åsikter får dock publiceras om 

den enskilde själv på ett tydligt sätt offentliggjort uppgifterna och det i 

övrigt finns en laglig grund för behandlingen. 

 

18.2 Publicering och spridning av foto och film  

Foto/film på förtroendevalda samt anställda som har nyckelfunktioner får 

publiceras om syftet är att informera om kommunens verksamhet. Den 

lagliga grunden i detta fall är att utföra en uppgift av allmänt intresse.  

 

Anställda som inte har nyckelfunktioner inom kommunen har ingen 

skyldighet att medverka på foton. Användning av samtycke som laglig 

grund kan komma anses ogiltigt med tanke på beroendeställning mellan 

arbetstagare och arbetsgivare. Lagstiftningen är dock oklar och om 

samtycke används bör det vara skriftligt dokumenterat och om ett 

återkallande sker så ska publiceringen upphöra. 

 

Foto/film där enskilda medborgare, såväl vuxna som barn, inte kan 

identifieras (så kallade mingelbilder) får publiceras. Den lagliga grunden i 

142 ( 2864 )



 

  28(29) 

detta fall är att utföra en uppgift av allmänt intresse.  Om en medborgare 

kontaktar kommunen och anser att hen är identifierbar på en mingelbild och 

motsätter sig publiceringen bör publiceringen upphöra. 

 

18.3 Kommunens digitala anslagstavla och webbdiarium 

18.3.1 Kommunens anslagstavla 

På kommunens digitala anslagstavla publiceras enbart uppgifter som styrs 

av lag, det kan till exempel vara protokoll och kallelser. Vid denna typ av 

publicering är det viktigt att iaktta uppgiftsminimering och 

lagringsminimering för att uppfylla tillräckliga säkerhetsåtgärder enligt 

GDPR. 

 

18.3.2 Kommunens webbdiarium 

För webbdiarum gäller GDPR. Handlingar ska därför kontrolleras före 

publicering. En första kontroll ska göras i samband med registrering av 

handlingar i kommunens ärendehanteringssystem. Samma regler ska gälla 

för länkade dokument. Det är den som registrerar handlingen som ska 

kontrollera innehållet i handlingen. Handlingar kan även innehålla 

sekretessbelagda uppgifter. Dessa ska markeras i ärendehanteringssystemen 

vid registrering. 

 

Innan publicering av handlingar sker ska ytterligare en kontroll göras, för att 

säkerställa att handlingarna inte innehåller personuppgifter som inte får 

publiceras. Personuppgifter som pekar ut en enskild får inte publiceras, 

undantaget är förtroendevalda i deras roll som förtroendevalda och 

tjänstemän i deras roll som tjänstemän.  Detta innebär att handlingar kan 

publiceras men däremot kan enskilda personuppgifter behöva maskeras.  

19 Sanktionsavgifter 
Vid en överträdelse av GDPR och dataskyddslagen kan tillsynsmyndigheten 

utfärda en reprimand, föreläggande eller förbud mot den 

personuppgiftsansvarige. Tillsynsmyndigheten har även befogenhet att 

påföra administrativa sanktionsavgifter.  
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Vid överträdelse av följande bestämmelser (mindre allvarliga överträdelser) 

är maxbeloppet för en myndighet som högst 5 miljoner kronor. 

 

Artikel Innehåll 

8,11, 25-39, 42 

och 43 i GDPR 

Personuppgiftsansvarigas/personuppgiftsbiträdens skyldigheter, 

exempelvis utförande av konsekvensbedömning 

42-43 i GDPR Certifieringsorganets skyldigheter 

41.4 i GDPR Övervakningsorganets skyldigheter 

 

Vid överträdelser av följande bestämmelser (allvarliga överträdelser) är 

maxbeloppet för en myndighet som högst 10 miljoner kronor. 

 

Artikel Innehåll 

5,6,7 och 9 i 

GDPR 

Grundläggande principer, inklusive villkoren om samtycke 

12-22 i GDPR Registrerades rättigheter 

44-49 i GDPR Överföring av personuppgifter till tredjeland m.m. 

3 kap. 10§ 

dataskyddslagen 

Behandling av personnummer/samordningsnummer 

58.2 c-h och j i 

GDPR 

Underlåtenhet att rätta sig efter ett föreläggande från 

tillsynsmyndigheten 

58.1 i GDPR Underlåtelse att ge tillsynsmyndigheten tillgång till uppgifter. 

 

144 ( 2864 )



 

 

 

 

 
Yttrande över remiss av SOU 2021:69 En 

sjukförsäkring med prevention, rehabilitering 
och trygghet 

9 

KS.2021.0444 
   

145 ( 2864 )



 
 KS.2021.0444  
 
 
 
2021-11-16 
Malin Fremling Kommunstyrelsen 
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Kommunledningskontoret  1(2) 
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Remissvar gällande betänkandet SOU 2021:69 En 
sjukförsäkring med prevention, rehabilitering och 
trygghet (S2021/05920) 
Ärendebeskrivning 
Socialdepartementet vid Regeringskansliet har utsett Eslövs kommun att utgöra 
remissinstans för SOU 2021:69  En sjukförsäkring med prevention, rehabilitering 
och trygghet. 
 
Regeringen har beslutat att tillsätta en särskild utredning för att se över regelverket 
kring sjukersättningen, aktivitetsersättningen och socialförsäkringsbalkens förmåner 
vid rehabilitering. Syftet var att skapa ett mer ändamålsenligt och modernt regelverk. 
 
Utredningen presenterar förslag gällande förändringar i sjukersättning för försäkrade 
med som mest fem år kvar i arbetslivet och att rätten till sjuk-och aktivitetsersättning 
ska bedömas mot samma arbetsmarknadsbegrepp som gäller vid sjukpenning. 
Utredningen föreslår dessutom att förebyggande sjukpenning ersätts med en ny 
förmån och att Försäkringskassan ska ha en skyldighet att klarlägga försäkrades 
rehabiliteringsbehov inom 60 dagar. Dessutom föreslås prövotiden för studier för 
personer med aktivitetsersättning att förlängas från 6 till 12 månader.  

Beslutsunderlag 
Eslövs kommuns yttrande; Remissvar gällande betänkandet SOU 2021:69 En 
sjukförsäkring med prevention, rehabilitering och trygghet (S2021/05920). 

Beredning 
Eslövs kommuns remissyttrande redogörs för i detalj i remissvar gällande 
betänkandet SOU2021:69 En sjukförsäkring med prevention, rehabilitering och 
trygghet (S2021/05920) 
 
Sammanfattningsvis instämmer Eslövs kommun i varierande grad med utredarens 
identifierade behov av förändringar i sjukförsäkringen och förmånerna vid 

146 ( 2864 )



 KS.2021.0444 

 2 (2) 

rehabilitering enligt socialförsäkringsbalken. Kommunens svar baserar sig 
uteslutande på arbetsgivarperspektivet. 

Förslag till beslut 
- Kommunstyrelsen antar yttrandet som sitt och översänder det till 

regeringskansliet. 

Beslutet skickas till 
Socialdepartementet 
Samtliga nämnder 
HR-avdelningen 
 
 
 
Eva Hallberg Karl Lundberg 
Kommundirektör  HR-chef 
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Remissvar gällande betänkandet SOU 2021:69 
En sjukförsäkring med prevention, 
rehabilitering och trygghet (S2021/05920) 
 
Socialdepartementet vid Regeringskansliet har utsett Eslövs kommun att 
utgöra remissinstans för SOU 2021:69  En sjukförsäkring med prevention, 
rehabilitering och trygghet. 
 
En utredning av sjukersättningen, aktivitetsersättningen och 
socialförsäkringsbalkens förmåner vid rehabilitering har genomförts på 
uppdrag av regeringen. 
 
Syftet att se över sjukersättningen och aktivitetsersättningen var, enligt 
kommittédirektivet, att regelverkets krav för att en försäkrad ska beviljas 
förmånerna ska bli mer ändamålsenliga samt att de i möjligaste mån ska 
tillvarata den försäkrades arbetsförmåga 
 
Gällande utredningens uppdrag att se över förmånerna vid rehabilitering 
enligt socialförsäkringsbalken, var syftet att skapa ett mer modernt 
regelverk som är anpassat efter den rehabilitering som erbjuds idag och som 
kan bidra till att förebygga ohälsa och ge stöd vid såväl rehabilitering som 
omställning till annat arbete. Reglerna ska harmonisera med angränsande 
regelverk och vara enkla att förstå och administrera.  
 

Utredningens förslag i korthet 
Följande förslag har presenterats i utredningens betänkande: 
 
Utredningen föreslår en förändring av rätten till sjukersättning för 
försäkrade som har som mest fem år kvar tills de uppnår den ålder då de inte 
längre kan få sjukersättning utbetald. Arbetsförmågan för dessa personer 
föreslås endast bedömas mot arbeten i yrken som de har erfarenhet av, samt 
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andra lämpliga arbeten som är tillgängliga, inte mot alla arbeten som är 
normalt förekommande på arbetsmarknaden. 
 
Vidare föreslår utredningen att rätten till sjuk- och aktivitetsersättning ska 
bedömas mot samma arbetsmarknadsbegrepp som gäller för rätten till 
sjukpenning. Enligt utredningen minskar det risken för att personer blir kvar 
i sjukpenningsystemet trots att det inte finns fler åtgärder att ta till för att 
dessa ska kunna få en förbättrad arbetsförmåga. 
 
Utredningen föreslår också att förmånen ”förebyggande sjukpenning” ska 
ersättas med en ny förmån kallad ”preventionsersättning”. Denna ersättning 
ska omfatta fler typer av insatser än dagens förmån. Syftet är att fler ska få 
förebyggande insatser för att förhindra sjukskrivning.  
 
Ett annat förslag i utredningen är att Försäkringskassan ska vara skyldig att 
inom 60 dagar ha klarlagt den försäkrades behov av rehabilitering. 

Dessutom föreslås att prövotiden för studier förlängs från 6 till 12 månader 
för personer med aktivitetsersättning. 
 

Eslövs kommuns yttrande 
Eslövs kommun instämmer i varierande grad med utredarens identifierade 
behov av förändringar i sjukförsäkringen. Vår sammanlagda bedömning och 
kommentarer till de olika förslagen lämnas nedan. Vårt svar baserar sig 
uteslutande på arbetsgivarperspektivet. Vi vill gärna tillägga att svarstiden 
för en så omfattande beredning varit alltför kort. 
 
 
Förändring av rätten till sjukersättning för försäkrade som har som 
mest fem år kvar tills de uppnår den ålder då de inte längre kan få 
sjukersättning utbetald 
Krav på omställning och att prövas mot andra arbeten är skäligt även sent i 
yrkeslivet. Finns restarbetsförmåga bör denna tas tillvara så långt det är 
möjligt. Det blir också problematiskt med en åldersgräns för när individer 
ska bedömas annorlunda samtidigt som det finns ett behov av att säkra 
kompetensförsörjningen bland annat genom att befolkningen är aktiv i 
arbetslivet högre upp i åldrarna än idag. Vi ser dock att individer med bara 
ett fåtal år i yrkeslivet upplever en stor press inför kravet att göra en 
fullständig omskolning till ett yrke man inte har någon som helst erfarenhet 
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av eller kanske knappt kommer hinna bli verksam i. En konsekvens av detta 
blir ibland att ohälsan förvärras som en följd av denna starka stress. Det 
förekommer också att individer ser sig tvingade att ta ut pension i förtid för 
att de anser det orimligt att omskola sig sent i arbetslivet med sviktande 
hälsa. Detta får stora ekonomiska konsekvenser för den enskilde. Vi anser 
därför att lättnader i rätt till sjukersättning på grund av ålder i vissa fall kan 
vara motiverat men att arbetslinjen bör värnas och att lättnader i rätten till 
sjukersättning på grund av ålder bör användas restriktivt.  
 
 
Rätten till sjuk- och aktivitetsersättning ska bedömas mot samma 
arbetsmarknadsbegrepp som gäller för rätten till sjukpenning 
Att permanent ställas utanför arbetslivet ser vi får många negativa 
konsekvenser för individen och det är därför av yttersta vikt att alla andra 
möjligheter ska vara uttömda innan detta sker. Vi skulle önska att en 
restarbetsförmåga, om än väldigt liten, kunde tas om hand genom att kunna 
erbjuda individer anpassade anställningar via arbetsmarknadspolitiska 
åtgärder. I de fall där restarbetsförmågan är så liten att den inte går att ta 
tillvara på ens med stora anpassningar ser vi det som rimligt med vissa 
lättnader i bedömningen avseende rätten till sjukersättning.  Den tillämpning 
av regelverket som görs idag ser vi ibland leder till att individer ”fastnar” i 
sjukpenningen.  I situationer där det inte finns möjlighet för rehabilitering 
åter i arbete och ingen sysselsättning via arbetsmarknadspolitiska insatser 
kan erbjudas eller tillvaratas av den sjukskrivne, återstår alternativet att söka 
sjukersättning. När ansökan om sjukersättning avslås hamnar individen i en 
låst situation med mycket begränsade möjligheter att komma vidare, 
vägarna till sysselsättning såväl som sjukersättning är stängda. Detta medför 
ofta en påtagligt ökad stress och oro för den som redan är sjuk. Ett regelverk 
där sjuk-/aktivitetsersättning och sjukpenning bedöms mot samma 
arbetsmarknadsbegrepp, så som det beskrivs i punkt 8.3, ser vi som skäligt.    
 
 
Förmånen ”förebyggande sjukpenning” ersätts med ny förmån kallad 
”preventionsersättning” som omfattar fler typer av insatser 
Vi ser en stor risk för svåra gränsdragningar mellan vilka insatser som faller 
inom arbetsgivarens lagstadgade arbetsmiljöansvar kring arbetsanpassning 
och vilka åtgärder som ska/kan erbjudas inom ramen för 
preventionsersättningen i detta förslag.  
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Eftersom de preventiva insatserna gällande arbetslivsinriktad rehabilitering 
inte är på förhand definierade och så många olika aktörer (arbetsgivare, 
fack, arbetsförmedling) kan initiera förslag om förebyggande 
arbetslivsinriktad ser vi också svårigheter att avgöra vem som har 
tolkningsföreträde om dessa aktörer inte har samsyn gällande den preventiva 
insatsen. Detta ger utredningen inte svar på.  
 
Vår farhåga är att tillämpningen av förebyggande arbetslivsinriktade 
åtgärder kommer att utvidga arbetsgivarens befintliga rehabiliteringsansvar 
och att sjukförsäkringen får inslag av omställningsförsäkring vilket vi är 
negativa till.  
 
 
En skyldighet för Försäkringskassan att inom 60 dagar ha klarlagt den 
försäkrades behov av rehabilitering 
En tidig kartläggning av rehabiliteringsbehovet ser vi som positivt. Vi ser 
dock att en ökad samordning med arbetsgivaren i kartläggningen är en 
viktig faktor för att nå framgång i målsättningen att förkorta tiden i 
sjukskrivning. Avstämningsmöten med Försäkringskassan har efterfrågats 
av oss som arbetsgivare i långt större utsträckning än vad som sker idag. I 
de fall som Försäkringskassan kallar till avstämningsmöte så sker det ofta 
sent i sjukfallet då rehabiliteringspotentialen för individen är lägre än om 
insatsen görs tidigare i sjukfallet. En samordnad kartläggning tidigt i 
sjukskrivningen tror vi ökar möjligheterna till tidigare insatser som kan 
främja återgång i arbete för individen.  
 
 
Prövotiden för studier förlängs från 6 till 12 månader för personer med 
aktivitetsersättning 
Eslövs kommun ställer sig positiva till förslaget och har inga vidare 
synpunkter. 
 
 
I tjänsten, 
Malin Fremling 
HR-strateg 
Eslövs Kommun 
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Till statsrådet Ardalan Shekarabi 

Regeringen beslutade den 26 mars 2020 att tillsätta en särskild ut-
redare för att se över sjukersättningen, aktivitetsersättningen och 
socialförsäkringsbalkens förmåner vid rehabilitering. Regeringen be-
slutade samtidigt om direktiv för utredningen (dir. 2020:31). Samma 
dag utsågs jur. dr. Samuel Engblom till särskild utredare. 

Den 24 september 2020 beslutade regeringen om tilläggsdirektiv 
(dir. 2020:100). Därigenom inrättades en parlamentariskt samman-
satt referensgrupp till stöd för utredarens arbete. 

Som sakkunniga i utredningen förordnades den 15 maj 2020 depar-
tementssekreteraren Karin Gustavsson (Socialdepartementet), depar-
tementssekreteraren Carl Hogstedt (Socialdepartementet), kansli-
rådet Esbjörn Åkesson (Socialdepartementet), kanslirådet Pål 
Ämting (Socialdepartementet), departementssekreteraren Abukar 
Omarsson (Arbetsmarknadsdepartementet) och departementssekre-
teraren Valter Lindmark (Finansdepartementet). 

Som experter i utredningen förordnades den 15 maj 2020 hand-
läggaren Cecilia Alfvén (Sveriges Kommuner och Regioner), 
docenten Lisa Laun (Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings-
politisk utvärdering), utredaren Sonja Nikolovska (Inspektionen för 
socialförsäkringen), rättsliga experten Ulrica Svedell (Försäkrings-
kassan), utredaren Carina Wiström Bergstock (Socialstyrelsen) och 
kvalificerade handläggaren Sven Zachari (Arbetsförmedlingen). 

Den 23 november 2020 entledigades Abukar Omarsson och som 
sakkunniga i utredningen förordnades samma datum departements-
sekreteraren Cecilia Eng Jakobsson (Arbetsmarknadsdepartementet) 
och kanslirådet Marie Törn (Utbildningsdepartementet). Den 19 april 
2021 entledigades Valter Lindmark och samma datum förordnades 
departementssekreteraren Cecilia Palme (Finansdepartementet) som 
sakkunnig i utredningen. 
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Som expert i utredningen förordnades den 29 september 2020 
överläkaren Britt Arrelöv. 

Som ledamöter i den parlamentariskt sammansatta referens-
gruppen förordnades den 27 november 2020 riksdagsledamöterna 
Mats Berglund (MP), Elisabeth Björnsdotter Rahm (M), Hans 
Eklind (KD), Bengt Eliasson (L), Ida Gabrielsson (V), Julia Kronlid 
(SD), Mattias Vepsä (S) och avgångna riksdagsledamoten Solveig 
Zander (C).  

Som huvudsekreterare anställdes från och med den 1 maj 2020 
kanslirådet Johanna Hjalmarsson. Samma datum anställdes kansli-
rådet Mårten Hultin som sekreterare i utredningen. Från och med 
den 11 maj 2020 anställdes förbundsjuristen Magnus Eriksson och 
från och med den 1 juni 2020 juristen Martin Amnell som sekreterare 
i utredningen. 

Utredningen, som tagit namnet Utredningen om sjuk- och 
aktivitetsersättningen samt förmåner vid rehabilitering S 2020:04, 
överlämnar härmed sitt betänkande En sjukförsäkring med prevention, 
rehabilitering och trygghet (SOU 2021:69). Utredningens uppdrag är 
härigenom slutfört. 
 
Stockholm i augusti 2021 
 
 
Samuel Engblom 
 

/ Johanna Hjalmarsson 
 Martin Amnell 
 Magnus Eriksson 
 Mårten Hultin 
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Sammanfattning 

Utredningens uppdrag 

Utredningens uppdrag har haft tre delar: att se över regelverket för 
rätten till sjukersättning respektive aktivitetsersättning vid nedsatt 
arbetsförmåga, att underlätta arbete, studier, uppdrag med mera 
under tid med sjukersättning och aktivitetsersättning samt att se 
över regelverket för förebyggande sjukpenning och rehabiliterings-
ersättning.  

Rätten till sjukersättning och aktivitetsersättning 

Utgångspunkten för uppdraget avseende förmånerna sjukersättning 
och aktivitetsersättning är att de ska ge hög trygghet vid långvarigt ned-
satt arbetsförmåga, god förutsebarhet för den enskilde och stabilitet 
i tillämpningen över tid. Regelverkets krav för att en försäkrad ska 
beviljas förmånerna ska bli mer ändamålsenliga och i möjligaste mån 
ta tillvara den försäkrades arbetsförmåga. I denna del av uppdraget 
har ingått att: 

– se över regelverket för rätten till sjukersättning inklusive utreda 
kraven för att beviljas sjukersättning för äldre personer i förvärvs-
arbetande ålder, 

– se över regelverket för rätten till aktivitetsersättning för nedsatt 
arbetsförmåga. 
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Arbete, studier, uppdrag med mera under tid med sjukersättning eller 
aktivitetsersättning 

Enligt utredningens direktiv är dagens regelverk för under vilka 
omständigheter och i vilken omfattning personer som beviljats sjuk- 
eller aktivitetsersättning kan arbeta, studera, ha ideella uppdrag eller 
ägna sig åt fritidsaktiviteter svårt att överblicka. Detta skapar en risk 
för att personer avstår från att delta i samhällslivet eftersom de inte 
vet hur deras försörjning kan komma att påverkas. Uppdraget i 
denna del har bestått i att:  

– göra det mer förutsebart och enklare att arbeta, studera, ta upp-
drag, m.m. under tid med sjukersättning och aktivitetsersättning 
för nedsatt arbetsförmåga. 

Förmåner vid rehabilitering enligt socialförsäkringsbalken 

Utgångspunkten för uppdraget avseende förmåner vid rehabilitering 
enligt socialförsäkringsbaken är att skapa ett mer modernt regelverk 
som är anpassat till den rehabilitering som erbjuds i dag och som kan 
bidra till att förebygga ohälsa och ge stöd vid såväl rehabilitering som 
omställning till annat arbete. I denna del av uppdraget har ingått att: 

– lämna förslag på hur nuvarande förmåner vid rehabilitering kan 
moderniseras eller ersättas av en eller flera nya förmåner som är mer 
enkla för individer och handläggande myndigheter att administrera 
samt som säkerställer en tillräcklig uppföljning och kontroll av 
rehabiliteringen. 

Allmänna utgångspunkter  

Socialförsäkringar syftar till att skydda individer mot en viss social 
risk. På sjukförsäkringsområdet är den sociala risken att människor 
p.g.a. sjukdom eller funktionsnedsättning har nedsatt arbetsförmåga 
och därför inte kan försörja sig själva genom förvärvsarbete. Det är 
dock inte sjukdomen eller funktionsnedsättningen i sig som avgör 
rätten till ersättning utan den effekt som denna har på den försäkra-
des möjligheter att arbeta. Villkoren i sjukförsäkringen avgör i vilken 
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grad arbetsförmågan måste vara nedsatt för att den försäkrade ska 
vara berättigad till ersättning.  

Ett viktigt perspektiv i sammanhanget är att grupperna som får 
aktivitetsersättning och sjukersättning är heterogena. Vissa individer 
har arbetat men har genom skador, sjukdomar eller olyckor fått ned-
satt arbetsförmåga och därför behövt lämna arbetsmarknaden. Andra 
personer har aldrig förvärvsarbetat. Ersättningarna bör ge ett skydd 
för båda dessa grupper.  

En grundläggande avvägning som behöver göras när förmåner 
inom sjukförsäkringen utformas är att reglerna å ena sidan måste 
vara utformade så att individen ges ett skydd mot den aktuella sociala 
risken samtidigt som de individer som skulle kunna försörja sig 
genom arbete inte ges tillgång till förmånen. En viktig del i denna 
avvägning är den så kallade arbetslinjen. Den har i olika former under 
lång tid varit viktig vid utformningen av de svenska socialförsäk-
ringarna. Sveriges ambitioner vad gäller välstånd och välfärd kräver 
ett högt arbetskraftsdeltagande. Människor ska i så hög utsträckning 
som möjligt försörja sig genom arbete och den som inte kan det ska 
genom rehabilitering eller aktiva arbetsmarknadspolitiska insatser få 
hjälp att komma tillbaka. Arbetslinjen ställer även krav på deltagande 
i sådana insatser och på att människor är beredda söka arbete och att 
ta sådana arbeten som finns tillgängliga för dem. När välfärdssystem 
utformas ska de utformas på ett sätt som skapar incitament till arbete. 
Värt att notera i detta sammanhang är att människor under vissa pre-
misser förväntas vara beredda på omställning, alltså att ta sig tillbaka 
till arbetsmarknaden som sådan, inte enbart till arbeten de har erfaren-
het av eller utbildat sig till. Återgång i arbete kan således förutsätta 
omställning till ett nytt arbete.  

I arbetslinjen finns även en omsorg om individen. Arbete ger, ut-
över försörjning, även mening och sammanhang. Det är därför vik-
tigt att inte ge upp om människors förmåga att genom förvärvsarbete 
kunna försörja sig själva. Betydande resurser satsas därför på att se 
till så att människor inte lämnar arbetskraften i förväg eller i onödan 
och på att ge stöd så att människor ska kunna få eller återfå arbets-
förmåga. 

Alla de förmåner som berörs av detta betänkande har en stark kopp-
ling till arbetslinjen. Preventionsersättningens syfte är att förebygga 
nedsatt arbetsförmåga och rehabiliteringsersättningen ska underlätta 
återgång i arbete. Sjukersättningen kräver, såväl i dag som med ut-
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redningens förslag, att nedsättningen av arbetsförmågan är varaktig 
samt att rehabiliteringsmöjligheterna är uttömda. Den som får 
aktivitetsersättning ska som huvudregel även delta i aktiviteter som 
syftar till att individen ska få eller återfå arbetsförmåga. För de som 
beviljats sjuk- eller aktivitetsersättning finns regler som ska göra det 
möjligt att ta tillvara eventuell kvarvarande arbetsförmåga.  

Arbetslinjen har samtidigt en bortre gräns. Det finns en punkt där 
det inte längre går att motivera, varken ur individens eller samhällets 
perspektiv, att fortsätta med insatser som syftar till att en person ska 
få eller återfå arbetsförmåga och att ställa krav på att individen ska 
delta i dessa. Var den gränsen går beror till viss del på vilka resurser 
samhället är beredda att satsa på sådant som rehabilitering och an-
passade arbeten men också på vilka effekter man bedömer att sådana 
insatser kommer att få. Samtidigt måste individens perspektiv beaktas 
så att inte den hypotetiska samhälleliga nyttan i fortsatta insatser 
leder till en för individen orimlig situation. 

 Dessa avvägningar blir särskilt tydliga vad gäller äldre personer 
med bara ett fåtal år kvar till pension. Ju närmare pension individen 
kommer desto mindre motiverat kan det samtidigt anses vara att 
exempelvis satsa på omställning till ett yrke som individen saknar erfar-
enhet av. Vid någon punkt är det inte längre rimligt för samhället att 
fortsätta att kräva att den försäkrade ställer om till ett nytt arbete. 

Det är lätt att dra slutsatsen att det finns en oöverbryggbar mål-
konflikt mellan å ena sidan arbetslinjen och strävan att fler ska arbeta 
längre och å andra sidan möjligheter att lämna arbetslivet före pensions-
åldern. Samtidigt kan dock den typen av ventil som sjukersättningen 
erbjuder vara en förutsättning för att en mer allmän politik som 
strävar mot ett högt arbetskraftsdeltagande ska framstå som rimlig 
och ha legitimitet hos befolkningen. 

Det finns även andra utgångspunkter som varit viktiga för utred-
ningens arbete. En sådan är att reglerna ska vara utformade så att de 
ger en god rättssäkerhet. Vid utformningen behöver man även beakta 
att det i socialförsäkringarna ska göras en individuell bedömning, 
med utgångspunkt i den försäkrades specifika förutsättningar. För-
månerna bör även vara lätta att förstå för individen och lätta att 
administrera för ansvariga myndigheter. Det bör även råda stabilitet i 
tillämpningen och möjligheterna att förhindra och kontrollera fusk 
och missbruk ska vara goda. Vidare bör reglerna vara så träffsäkra 
som möjligt så att rätt person får rätt förmån och förmånerna vara 
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konstruerade på ett sätt som gör att de uppfattas som legitima av 
medborgarna. 

Rätten till sjukersättning 

Dagens regelverk 

Sjukersättning kan beviljas om den försäkrade ansöker om ersätt-
ningen eller genom att Försäkringskassan byter ut den försäkrades 
sjukpenning, rehabiliteringspenning, livränta eller ersättning för sjuk-
husvård enligt socialförsäkringsbalken (SFB) till sjukersättning.  

För rätt till sjukersättning krävs enligt nuvarande regelverk att 
den försäkrades arbetsförmåga är stadigvarande nedsatt till följd av 
sjukdom eller annan nedsättning av den fysiska eller psykiska pre-
stationsförmågan i arbeten på hela arbetsmarknaden. I detta ingår 
t.ex. skyddade arbeten och anställningar med lönebidrag. Dessutom 
ska ytterligare rehabilitering inte bedömas kunna medföra att arbets-
förmågan kan förbättras för att kraven för rätt till ersättning ska vara 
uppfyllda. Sjukersättning beviljas tills vidare och tidigast från och 
med den månad då den försäkrade fyller 19 år. Ersättning för per-
soner som är 19–29 år utges alltid som hel ersättning. För personer 
som är 30 år eller äldre kan ersättningen beviljas som hel, tre fjärde-
dels, halv eller en fjärdedels ersättning. Sjukersättning lämnas som 
längst t.o.m. månaden före den försäkrades 65-årsdag. 

Utredningens analys av rätten till sjukersättning 

Vad gäller rätten till sjukersättning har utredningen identifierat två 
problem. Det ena är Försäkringskassans tillämpning av regelverket 
uppvisar stora variationer över tid, det andra att det finns en diskre-
pans mellan kraven för att få sjukersättning och individens möjlig-
heter att försörja sig genom arbete. 

Sedan 2008 har det skett en nedgång i såväl antalet personer som 
får sjukersättning som den andel dessa utgör av personer i arbetsför 
ålder. Denna minskning kan inte förklaras av förändringar i demo-
grafi, hälsotillstånd eller förhållanden på arbetsmarknaden. Nybevil-
jandet av sjukersättning minskade kraftigt efter 2015. Samtidigt ökade 
avslagsfrekvensen, från 43 procent år 2014 till 70 procent år 2019. 
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Stora variationer och en instabil tillämpning innebär problem för 
rättssäkerhet och förutsebarhet. Dessutom finns det en risk för att 
tilltron till socialförsäkringssystemet och förtroendet för Försäkrings-
kassan skadas. Utredningen drar slutsatsen att problembilden med 
variationer i tillämpningen i första hand beror på Försäkringskassans 
förändrade tillämpning av regelverket, med en skärpning av kraven 
för att få sjukersättning från och med år 2015.  

Diskrepansen mellan möjligheterna att beviljas sjukersättning och 
möjligheterna att försörja sig genom arbete beror främst på regelver-
kets utformning, särskilt arbetsmarknadsbegreppet som i dag inne-
bär att arbetsförmågan prövas mot arbeten på hela arbetsmarknaden, 
inklusive anpassade arbeten även om sådana inte finns tillgängliga, 
men även på en strikt tillämpning.  

Även om allt fler förväntas kunna arbeta längre upp åldrarna gäller 
detta inte alla och det finns betydande skillnader mellan olika grupper. 
Strikta regler som inte tar hänsyn till ålder gör att personer som 
nekas sjukersättning men ändå inte kan försörja sig genom arbete kan 
tvingas ta ut ålderspension tidigare, med låga pensioner som följd. Det 
kan t.ex. röra sig om äldre försäkrade som inte beviljas sjukersättning 
trots att de har ytterst begränsade möjligheter att komma tillbaka i 
arbete. 

Utredningens förslag beträffande rätten till sjukersättning 

Vid prövning av rätten till sjukersättning ska bedömningen av den 
försäkrades arbetsförmåga göras i förhållande till samma arbets-
marknadsbegrepp som används vid prövning av rätt till sjukpen-
ning.  

Enligt förslag i proposition 2020/21:171 Angiven yrkesgrupp – 
åtgärder för en begriplig sjukförsäkring ska det innebära prövning 
av arbetsförmågan mot förvärvsarbete i en sådan angiven yrkes-
grupp som innehåller arbeten som är normalt förekommande på 
arbetsmarknaden eller annat lämpligt arbete som är tillgängligt 
för den försäkrade.  

 
Utredningen har funnit att nuvarande regelverk leder till att många 
individer kvarstår i långvariga sjukskrivningar, trots att arbetsför-
mågan kan bedömas vara stadigvarande nedsatt och rehabiliterings-
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möjligheterna uttömda i normalt förekommande arbeten. Utred-
ningens bedömning är att det framför allt är detta som gör det pro-
blematiskt att den försäkrades arbetsförmåga bedöms i förhållande 
till olika arbetsmarknadsbegrepp vid prövning av rätt till sjukpenning 
respektive sjukersättning. Det nuvarande regelverket innebär att 
många personer blir kvar i sjukpenningsystemet trots att det inte finns 
fler åtgärder att ta till för att dessa ska kunna få en förbättrad arbets-
förmåga. Därför är förslaget att arbetsmarknadsbegreppet som rätten 
till ersättning ska prövas emot ska vara samma för sjukpenning och 
sjukersättning.  
 

Ett nytt varaktighetsbegrepp, ”överskådlig tid” ska införas. Be-
greppet, som ersätter kriteriet ”stadigvarande”, hämtas från tidi-
gare förarbetsuttalanden och rättspraxis och betonar överskåd-
ligheten i varaktighetsbedömningen.  

Vid bedömningen av om arbetsförmågan är nedsatt under 
överskådlig tid ska inte beaktas tid bortom den tidpunkt då sjuk-
ersättning som längst kan utbetalas.  

 
Sjukersättningen är avsedd för försäkrade som har en långvarig ned-
sättning av arbetsförmågan på grund av medicinska orsaker. För-
slaget är ett förtydligande. Med överskådlig tid ska förstås så långt 
som en försäkringsmedicinsk prognos av den nedsatta arbetsförmågan 
är möjlig att göra.  

 

För rätt till sjukersättning ska det inte finnas några rehabiliter-
ingsåtgärder som kan förväntas medföra att den försäkrade åter-
får arbetsförmågan. Vid denna bedömning ska endast beaktas 
sådana rehabiliteringsåtgärder där den försäkrade bedöms få eller 
återfå arbetsförmåga före den tidpunkt då sjukersättning inte 
längre kan utbetalas. 

Avseende beviskravet för bedömningen av om det finns åter-
stående rehabiliteringsmöjligheter som kan ge eller återge den för-
säkrade arbetsförmåga är det för att sjukersättning ska kunna be-
viljas tillräckligt att det kan antas att det inte finns sådana reha-
biliteringsmöjligheter. 
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Centralt i bedömningen av om den försäkrade ska beviljas sjukersätt-
ning är enligt nuvarande regelverk om rehabiliteringsmöjligheter 
inte bedöms kunna leda till att den försäkrade återfår någon 
arbetsförmåga. Denna bedömning kommer rimligtvis att få än större 
betydelse då utredningens förslag om ett förändrat arbetsmarknads-
begrepp innebär en harmonisering med det begrepp som används vid 
prövning av rätten till sjukpenning. Frågan om bedömning av uttömda 
rehabiliteringsmöjligheter blir därmed tillsammans med varaktighets-
kriteriet skiljelinjen mellan bedömningen av rätt till sjukpenning 
respektive sjukersättning.  

 

Ett kodifierat beviskrav ska införas för prövningen av rätten till 
sjukersättning. Rätt till sjukersättning ska anses föreligga om det 
är sannolikt att arbetsförmågan är nedsatt på sätt som krävs för 
rätt till ersättning. 

 
Mot bakgrund av variationen i andelen avslagsbeslut över tid, trots 
ett oförändrat regelverk, har utredningen i enlighet med uppdraget 
tagit ställning till om ett nytt författningsreglerat beviskrav avseende 
sjukersättning och aktivitetsersättning kan förväntas bidra till en 
ökad stabilitet i tillämpningen.  

I dagsläget finns inget lagreglerat beviskrav vid prövningen av rätt 
till sjukersättning. På så sätt ansluter sig sjukersättningen till det som 
generellt gäller i förvaltningsärenden, att beviskrav inte är en del av 
regelverket. Införandet av ett nytt beviskrav i lagtexten får anses vara 
en mycket ovanlig åtgärd. Utredningen är emellertid av uppfattningen 
att bevisfrågor generellt bör ta större plats i förvaltningsprocessen. 
Inom socialförsäkringens område saknas ofta resonemang i förarbe-
tena om bevisfrågor. Här finns ett behov av vägledning, för att ge 
bättre förutsättningar för en förutsebar och mer likformig tillämp-
ning av regler gällande beviskrav för den rättsliga prövningen. Utred-
ningens ställningstagande i denna fråga är därför att ett författnings-
reglerat beviskrav bör införas och att fördelarna med detta överväger 
riskerna. Den tydligaste fördelen utgörs av den enhetlighet i hand-
läggning och bedömning som ökad tydlighet i frågan skulle innebära. 
Med ett klart uttalat beviskrav finns mindre risk för att handläggare 
och beslutsfattare ska göra olika eller skiftande bedömningar. Även 
risken att olika höga krav ställs upp beroende på vilken beslutsfattare 
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som hanterar ärendet, där vissa ställer krav som kan vara för höga 
medan andra krav som är för låga, kommer sannolikt att minska. 
Även när frågan om beviskrav inte är uttalad eller reglerad i lag måste 
beslutsfattaren hos Försäkringskassan, och rättens ledamöter vid 
överprövning i domstol, ändå ta ställning till om kraven för att den 
försäkrade ska beviljas ersättning är uppfyllda.  
Utredningen drar slutsatsen att beviskravet ”sannolikt” är väl av-

vägt för denna typ av ärenden. 

Sjukersättning till äldre försäkrade 

Arbetsförmågan hos försäkrade som har som mest fem år kvar 
tills de uppnår den ålder då de inte längre kan få sjukersättning 
utbetald ska bedömas i förhållande till förvärvsarbete i en sådan 
angiven yrkesgrupp som innehåller arbeten som är normalt 
förekommande på arbetsmarknaden och som den försäkrade har 
erfarenhet av eller annat lämpligt arbete som är tillgängligt för 
den försäkrade. 

Vid bedömningen av om det finns återstående rehabiliterings-
möjligheter ska det bortses från sådana insatser 
som syftar till att den försäkrade ska kunna arbeta i ett arbete som 
han eller hon inte har tidigare erfarenhet av. 

 
Utredningen bedömer att de föreslagna generella förändringarna av-
seende arbetsförmågebegreppet, varaktighetskravet och kravet att 
rehabiliteringsmöjligheterna ska vara uttömda för samtliga försäkrade 
kommer innebära lättnader i regelverket som i praktiken särskilt 
kommer underlätta för äldre personer i förvärvsarbetande ålder att 
kunna få sjukersättning. Dessa förändringar kommer enligt utred-
ningens bedömning innebära en avsevärt minskad risk för att det 
ställs omställningskrav som kan uppfattas som orimliga i förhållande 
till den försäkrades ålder. Exempelvis kommer inte avslag kunna 
grundas på att rehabiliteringsmöjligheterna inte bedöms vara uttömda 
om insatserna i praktiken kommer vara slutförda först efter den tid-
punkt som den försäkrade inte längre kan få sjukersättning.  

Utredningen bedömer att det därutöver även finns skäl att göra 
en ytterligare justering av arbetsmarknadsbegreppet för personer med 
långvarigt nedsatt arbetsförmåga som närmar sig pensionen. Dessa 
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särskilda regler ligger i linje med inriktningen att de försäkrades arbets-
förmåga ska prövas mot arbeten som det är rimligt och realistiskt att 
den försäkrade kan få. Mot denna bakgrund anser utredningen att 
särskilda regler för äldre försäkrade behövs för att sjukersättningen 
ska vara en ändamålsenlig förmån.  

Som tidigare nämnts anges i direktiven att det är angeläget att den 
försäkrades arbetsförmåga i möjligaste mån tas tillvara, att regelverket 
är ändamålsenligt utformat så att rätt ersättning ges till rätt person 
och att det inte är aktuellt att frångå principen att sjukersättning 
endast ska lämnas till den vars arbetsförmåga är långvarigt nedsatt. 
Utredningens förslag innebär att det även fortsättningsvis kommer 
att krävas att arbetsförmågan är nedsatt under överskådlig tid samt 
att det inte finns några rehabiliteringsåtgärder som kan ge tillbaka 
arbetsförmågan i något arbete som den försäkrade har erfarenhet av. 

Vidare framgår redan av nuvarande förarbeten att nedsatt presta-
tionsförmåga som har samband med normalt åldrande inte ska ge 
rätt till ersättning på denna nivå. Detta kommer även gälla framgent. 
Det är alltså inte aktuellt att sjukersättning ska betalas ut endast vid 
besvär som kommer av normalt åldrande och som inte medför svårig-
heter som sätter ner den försäkrades arbetsförmåga. 

Rätten till aktivitetsersättning för nedsatt arbetsförmåga 

Dagens regelverk 

Aktivitetsersättning för nedsatt arbetsförmåga kan beviljas genom den 
försäkrade ansöker om ersättningen eller genom att Försäkringskassan 
byter ut den försäkrades sjukpenning, rehabiliteringspenning, liv-
ränta eller ersättning för sjukhusvård enligt SFB till aktivitetsersättning.  

För rätt till aktivitetsersättning krävs att den försäkrades arbets-
förmåga är nedsatt i minst ett år till följd av sjukdom eller annan ned-
sättning av den fysiska eller psykiska prestationsförmågan. Aktivi-
tetsersättningen är tidsbegränsad och beviljas 1–3 år i taget, tidigast 
från och med den månad då den försäkrade fyller 19 år och som längst 
t.o.m. månaden innan den försäkrade fyller 30 år. Ersättningen kan 
beviljas som hel, tre fjärdedels, halv eller en fjärdedels ersättning.  
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Utredningens analys av rätten aktivitetsersättning för nedsatt 
arbetsförmåga 

När det gäller aktivitetsersättning har utredningen funnit att den 
ökning som skett under början av 2000-talet och fram till 2015 av 
antalet unga som får denna ersättning förklaras av en kombination av 
faktorer: ökning av psykisk ohälsa bland unga, en befolkningsökning 
i gruppen 19–29 år och att allt yngre ansöker om ersättningen vilket 
inneburit att de också stannar längre i försäkringen. Även om ersätt-
ningen är tidsbegränsad är det mycket vanligt att försäkrade beviljas 
flera perioder med aktivitetsersättning. 60 procent av de som har akti-
vitetsersättning går också vidare till sjukersättning när de fyller 30 år. 

Sedan 2016 har det skett en nedgång och avslagsfrekvensen har 
ökat. Liksom för sjukersättning kan detta främst förklaras av Försäk-
ringskassans ändrade tillämpning. Liksom sjukersättningen har även 
aktivitetsersättningen problem med stabilitet i tillämpningen. Bl.a. 
har avslagsfrekvensen ökat över tid, från 13 procent år 2014 till 40 pro-
cent år 2019. Dock kan konstateras att andelen avslag inom aktivi-
tetsersättningen från och med 2019 har minskat något.  

Utredningen värderar inte om förändringarna av handläggningen 
har varit nödvändiga; inte heller gör utredningen någon värdering av 
om den senare striktare tillämpningen av regelverket är rättsligt mer 
korrekt. Utredningen anser emellertid att det är problematiskt, inte 
minst ur ett rättssäkerhetsperspektiv, att andelen avslag och beviljan-
den kan pendla kraftigt utan att vare sig lagstiftning eller rättspraxis 
har ändrats.  

Utredningens förslag beträffande rätten till aktivitetsersättning  

Vid prövning av rätten till aktivitetsersättning ska bedömningen 
av den försäkrades arbetsförmåga göras i förhållande till samma 
arbetsmarknadsbegrepp som används vid prövning av rätt till 
sjukpenning.  

Enligt föreslag i proposition 2020/21:171 Angiven yrkesgrupp 
– åtgärder för en begriplig sjukförsäkring ska det innebära prövning 
av arbetsförmågan mot förvärvsarbete i en sådan angiven yrkes-
grupp som innehåller arbeten som är normalt förekommande på 
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arbetsmarknaden eller annat lämpligt arbete som är tillgängligt 
för den försäkrade.  

 
Utredningen föreslår att vid prövning av såväl sjukersättning som 
aktivitetsersättning ska bedömningen av den försäkrades arbetsför-
måga göras i förhållande till samma arbetsmarknadsbegrepp som 
används för sjukpenning.  

Som nämnts tidigare bedöms en harmonisering av begreppen vara 
en ändamålsenlig förändring bl.a. för att komma till rätta med pro-
blematiken att många personer blir kvar i långa sjukskrivningar fastän 
det inte finns fler åtgärder att ta till för att dessa personer ska kunna 
få en förbättrad arbetsförmåga. Detta problem är vanligast för personer 
som är över 30 år, men det kan även i viss utsträckning gälla för per-
soner under 30 vad gäller möjligheten att byta ut sjukpenningen till 
aktivitetsersättning om arbetsförmågan kan anses vara nedsatt under 
minst ett år i normalt förekommande arbeten.  

Att harmonisera arbetsmarknadsbegreppet inom hela sjukförsäk-
ringen har i sig fördelar. Det torde bl.a. underlätta för berörda aktörer 
vid utredning om rätten till ersättning. Exempelvis gäller det hälso- 
och sjukvårdens bedömningar av den försäkrades medicinska hälso-
tillstånd.  

Då harmoniseringen innebär att arbetsförmågan kommer att prövas 
mot ett snävare arbetsmarknadsbegrepp än i dag förväntas antalet 
unga som får aktivitetsersättning att öka. För att minska risken till 
att detta leder till att ungas arbetsförmåga inte tas tillvara föreslår 
utredningen även att ett arbetsmarknadspolitiskt ramprogram in-
rättas som ska ge förbättrade möjligheter till aktiviteter som syftar 
till att de unga ska få eller återfå arbetsförmåga.  

 

Ett kodifierat beviskrav ska införas för prövningen av rätten till 
aktivitetsersättning. Rätt till aktivitetsersättning ska anses före-
ligga om det är sannolikt att arbetsförmågan är nedsatt på sätt 
som föreskrivs. 

 
Utredningen anser att en kodifiering av beviskravet bör införas sam-
tidigt för sjukersättning och för aktivitetsersättning. Det bedöms 
vara lämpligt att samma beviskrav införs som för rätt till sjukersätt-
ning, dvs. beviskravet ”sannolikt”.  
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Arbete, studier, uppdrag, m.m. under tid 
med sjukersättning och aktivitetsersättning 

Dagens regelverk 

Beroende på om en person har beviljats sjukersättning eller aktivitets-
ersättning och när i tid detta beslut togs så gäller olika regler för 
arbete, studier och ideella uppdrag under tid med ersättning. Utred-
ningen har därför för detta område delat upp de försäkrade i tre 
grupper.  

Grupp 1 utgörs av personer som beviljats sjukersättning enligt 
reglerna som gällde före den 1 juli 2008. Regelverket som gällde innan 
dess hade mindre strikta krav för rätt till sjukersättning.  

För personer i grupp 1 gäller mer generösa regler vad gäller möj-
ligheterna att arbeta, studera eller ha ideella uppdrag utan att deras 
rätt till ersättning påverkas. De riskerar inte att bli av med sin ersätt-
ning men om de arbetar med inkomst ska de ansöka om att arbeta 
enligt reglerna för steglös avräkning. Steglös avräkning innebär att det 
finns ett fribelopp under vilket ingen avräkning sker. Tjänar perso-
nen över detta fribelopp dras ett belopp motsvarande 50 procent av 
inkomsten av mot den sjukersättning som ska betalas ut.  

Grupp 2 är personer som beviljats sjukersättning enligt reglerna 
som gäller fr.o.m. den 1 juli 2008, det vill säga enligt mer strikta krav 
än de som gällde tidigare.  

Grupp 3 avser personer som får aktivitetsersättning för nedsatt 
arbetsförmåga. 

Till skillnad från försäkrade i grupp 1 så kan försäkrade i grupp 2 
och 3 bli av med sin ersättning om Försäkringskassan bedömer att 
de har återfått arbetsförmågan och därför omprövar deras rätt till 
ersättning. Gemensamt för grupp 2 och 3 är också att ifall dessa 
personer får förbättrad arbetsförmåga under tid de får ersättning kan 
de arbeta eller studera enligt reglerna om vilande ersättning. Dessa 
innebär att rätten till ersättning kvarstår, men att ingen utbetalning 
av ersättningen görs under vilandeperioden. Vid arbete kan ersätt-
ningen vara partiellt vilande (på samma nivåer som ersättning kan 
beviljas) som minst under en kalendermånad.  

Vid studier blir hela ersättningen vilande, oavsett omfattningen 
på studierna. Personer som får aktivitetsersättning (grupp 3) kan också 
studera med prövotid i maximalt sex månader. Prövotid innebär att 
den försäkrade får behålla utbetalningen av sin aktivitetsersättning 
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samtidigt som han eller hon studerar. För dessa försäkrade gäller 
också att de har rätt till aktiviteter enligt SFB. Aktiviteterna ska 
kunna antas ha en gynnsam inverkan på den försäkrades sjukdoms-
tillstånd eller fysiska eller psykiska prestationsförmåga.  

Utredningens analys av arbete, studier, uppdrag, m.m. under tid 
med sjukersättning och aktivitetsersättning 

Grupp 1 – sjukersättning enligt reglerna före den 1 juli 2008 

Få personer i målgruppen använder möjligheten att arbeta enligt 
reglerna för steglös avräkning. I slutet av år 2019 uppgick gruppen 
till ca 144 000 individer. Samma år var det strax över 5 900 personer 
som arbetade enligt reglerna för steglös avräkning.  

Den främsta anledningen till att antalet inte är högre är enligt ut-
redningen att de personer som ingår i gruppen har en låg restarbets-
förmåga och därför inte kan arbeta eller har svårt att hitta ett passande 
arbete. Andra faktorer som spelar in är att det är en betungande 
administration vid arbete enligt reglerna för steglös avräkning samt 
att det finns oro för eventuella återkrav som kan uppstå för den som 
tjänar mer än beräknat över fribeloppet. 

Grupp 2 och grupp 3 – sjukersättning enligt reglerna fr.o.m. 1 juli 2008 
och aktivitetsersättning för nedsatt arbetsförmåga  

Även för grupp 2 och 3 gäller att låg restarbetsförmåga gör att få för-
säkrade använder möjligheterna att förvärvsarbeta eller studera under 
tid med ersättning. År 2019 var det bara omkring 2 procent av alla med 
möjlighet till vilande ersättning som arbetade och bara 0,25 procent 
som studerade. 

Studier kan vara en väg för enskilda att få eller återfå arbetsförmåga 
samt att därmed närma sig arbetsmarknaden. Att det inte är möjligt 
att få behålla partiell ersättning vid deltidsstudier är ett hinder för att 
försäkrade ska kunna studera under tid med ersättning.  

Samtidigt som ersättningarna ska ge incitament att tillvarata den 
arbetsförmåga som individer har, ska de också ge trygghet och skapa 
goda livsförutsättning för individer där arbetsförmågan helt eller 
delvis är nedsatt. Här finns således en målkonflikt mellan generösa 
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ersättningssystem och drivkrafter till att lämna ersättningen för arbete 
och egen försörjning. För att systemet ska uppfattas som legitimt 
och rättvist krävs således en väl avvägd balans mellan dessa faktorer. 
För enskilda kan oro för att det ska leda till att deras arbetsförmåga 
omvärderas och ersättningen minskas eller dras in skapa tvekan inför 
att engagera sig ideellt och att ägna sig åta andra former av sysslor på 
fritiden. 

Ett av syftena med aktivitetsersättning är att stimulera unga till 
aktivitet under tiden med ersättningen. Unga personer som har rätt 
till aktivitetsersättning kan också få ersättning för utlägg för aktivi-
teter som ska kan antas ha en gynnsam inverkan på den försäkrades 
sjukdomstillstånd eller fysiska eller psykiska prestationsförmåga. Det 
är emellertid brist på aktiviteter för personer med aktivitetsersätt-
ning. Försäkringskassan har också svårt att genomföra sitt samord-
ningsuppdrag kring aktiviteter, samt att det saknas uppföljning av 
aktiviteterna både på individnivå och övergripande nivå. 

Utredningens förslag gällande arbete, studier, uppdrag, m.m. 
under tid med sjukersättning och aktivitetsersättning 

Grupp 1 – sjukersättning enlig reglerna före 1 juli 2008  

Fribeloppen vid arbete enligt reglerna för steglös avräkning ska 
baseras på inkomstbasbeloppet.  

 
Många som arbetar enligt reglerna för steglös avräkning har in-
komster som ryms inom det för individen aktuella fribeloppet. På så 
sätt riskerar de försäkrade inte att arbetsinkomsten påverkar deras 
utbetalning av sjukersättningen samt minskas även risken för att de 
ska bli återbetalningsskyldiga vid avstämningen som sker först två år 
efter att de har arbetat enligt reglerna för steglös avräkning. Enligt 
nuvarande lagstiftning beräknas fribeloppen för steglös avräkning 
med hjälp av prisbasbeloppet (PBB). Fribeloppen har över tid i stället 
urholkats eftersom inkomsterna för de som arbetar har ökat snab-
bare än priserna. Det medför att en person som dag arbetar enligt 
reglerna för steglös avräkning i praktiken kan arbeta i en mindre 
omfattning innan han eller hon når upp till fribeloppet, jämfört med 
vad som gällde när systemet infördes 2009. Eftersom fribeloppen 
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avser inkomster är bedömningen att det är relevant att använda 
inkomstbasbeloppet för denna beräkning även om sjukersättningen 
beräknas med PBB. För att fribeloppen bättre ska följa löneutveck-
lingen föreslås därför att inkomstbasbeloppet ska användas för beräk-
ning av fribeloppen för steglös avräkning.  
 

Försäkringskassan ges i uppdrag att utveckla ett beräkningsstöd 
för steglös avräkning av sjukersättningen.  

 
Det råder osäkerhet bland vissa personer som omfattas av reglerna 
för steglös avräkning om vilka de ekonomiska konsekvenserna blir 
om de arbetar enligt detta regelverk. Flera försäkrade som överväger 
arbeta med steglös avräkning vill också ha hjälp av Försäkringskassan 
med att beräkna sina inkomster. Ifall de försäkrade har högre in-
komster än beräknat riskerar de att behöva betala tillbaka ersättning 
två år efter att de arbetat enligt reglerna för steglös avräkning, då den 
slutliga sjukersättningen fastställs när den försäkrades pensionsgrund-
ande inkomst har fastställts av Skatteverket.  

Ett beräkningsstöd för steglös avräkning kan minska osäkerheten 
kring de ekonomiska effekterna för den enskilde av att arbeta enligt 
aktuellt regelverk samt kan därmed göra att fler personer vågar arbeta 
enligt reglerna för steglös avräkning. Därför rekommenderar utred-
ningen att Försäkringskassan ska få i uppdrag att utveckla ett beräk-
ningsstöd för steglös avräkning av sjukersättningen.  

Grupp 2 – sjukersättning enligt reglerna fr.o.m. 1 juli 2008 och grupp 
3 – aktivitetsersättning för nedsatt arbetsförmåga 

Flexiblare möjligheter till arbete med vilande sjukersättning och 
aktivitetsersättning ska införas: Vilandeförklaring av ersättningen 
ska kunna ske steglöst. Minsta möjliga period som ersättningen 
ska kunna förklaras vilande ska vara en timme per kalendermånad. 

 
Få personer nyttjar i dagsläget möjligheten att förvärvsarbeta med 
vilande sjukersättning eller aktivitetsersättning. En av de främsta för-
klaringarna till det låga nyttjandet är att de som beviljats sjukersätt-
ning överlag har mycket begränsad arbetsförmåga som inte heller 
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förbättras över tid. En annan viktig förklaring är att arbetsmarkna-
den är så beskaffad att dessa försäkrade ofta har svårt att hitta ett 
arbete som passar dem och en arbetsgivare som är villig att ta emot 
dem. Det finns också en oro bland många försäkrade att deras ersätt-
ning kan dras in eller minskas vid eller efter arbete med vilande ersätt-
ning samt en rädsla för att inte klara av att arbeta mer än kortare 
perioder i taget. Omständigheten att systemet med vilande ersätt-
ning vid arbete inte är särskilt flexibelt utgör ytterligare en faktor 
som kan göra det svårare för försäkrade att arbeta under tid med er-
sättning, eftersom det inte ger utrymme att arbeta kortare perioder.  

Med ett system för vilande ersättning som tillåter även kortare 
arbetsinsatser utan att ersättningen måste förklaras vilande en hel 
månad kan fler försäkrade ges utrymme för att använda en restarbets-
förmåga också i mer tillfälligt arbete. Detta kan öka möjligheterna 
att varje person kan använda den restarbetsförmåga som denne de 
facto besitter. Det är också tänkbart att det skulle göra det lättare för 
försäkrade att tacka ja till en arbetsmöjlighet som passar dem även 
om det är av mer tillfällig och mindre omfattande karaktär.  

Resultatet av en sådan mer flexibel regel bedömer utredningen 
kunna bli ett mer anpassat och mer förutsebart system för såväl en-
skilda försäkrade som potentiella arbetsgivare. En mer flexibel möj-
lighet till vilande ersättning skulle också kunna bidra till att minska 
oron hos de försäkrade över att arbete med vilande ersättning riske-
rar att leda till att förmånen dras in eller minskas. 

 

Det ska vara möjligt att ha sjukersättning och aktivitetsersättning 
partiellt vilandeförklarad under tid med studier: Vid studier ska 
ersättningen förklaras vilande i en omfattning som motsvarar den 
omfattning i vilken studierna bedrivs, dock med vilande ersättning 
på någon av nivåerna hel, tre fjärdedelar, halv eller en fjärdedel.  

 
Det är väldigt få försäkrade använder sig av möjligheten att studera 
med vilande ersättning. Utredningen bedömer att det är önskvärt att 
fler försäkrade prövar sin förmåga att studera, bland annat mot bak-
grund av att studier både kan vara en väg till arbetslivet och ge en 
ökad livskvalitet. Ett hinder för försäkrade att använda möjligheten 
till vilande ersättning för studier är att det inte är möjligt att ha sin 
ersättning partiellt vilande vid studier, även när den enskilde avser 
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att studera på deltid. Dagens regelverk, att hela ersättningen ska för-
klaras vilande, oavsett studiernas omfattning, bedömer utredningen 
är ett stort hinder för att fler ska våga använda möjligheten att studera 
med vilande ersättning.  
 

Ideellt arbete, fritidsverksamhet eller andra åtaganden av ideell 
karaktär ska inte påverka rätten till sjukersättning eller aktivi-
tetsersättning om det inte innebär att den försäkrade uppvisar 
arbetsförmåga motsvarande förvärvsarbete i en sådan angiven 
yrkesgrupp som innehåller arbeten som är normalt förekom-
mande på arbetsmarknaden eller annat lämpligt arbete som är 
tillgängligt för den försäkrade. 

En försäkrad ska dock alltid ha rätt att ägna sig åt sysslor i 
form av ideellt arbete eller andra åtaganden av ideell karaktär, så 
länge omfattningen sammantaget understiger tio timmar i veckan 
samt inte ger inkomst. I dessa fall ska någon bedömning av upp-
visad arbetsförmåga inte göras. 

 
Det finns stora oklarheter om de gränser som avgör vad en försäkrad 
kan utföra för sysslor på fritiden utan att det påverkar rätten till sjuk- 
eller aktivitetsersättning. Dessa oklarheter får ofta effekten att för-
säkrade med sjuk- eller aktivitetsersättning drar sig för att delta i t.ex. 
föreningslivet. Detta utgör ej önskvärda konsekvenser av dagens regel-
verk och de osäkerhetsfaktorer det innehåller.  

Utredningen är därför av uppfattningen att det krävs förändringar 
av regelverket som underlättar för försäkrade att delta i samhällslivet 
utan risk för att sådana åtaganden ska medföra att deras ersättning 
riskerar att omprövas och dras in. Här behöver en avvägning göras 
mellan å ena sidan utökade möjligheter som uppmuntrar enskilda för-
säkrade att i större utsträckning delta i samhällslivet, och å andra sidan 
legitimitetsaspekten i att personer som uppvisar stora förmågor och 
förbättringar jämfört med när beslutet om ersättning fattades inte 
utan vidare bör kunna behålla sin ersättning. Utredningen bedömer 
att aktuellt förslag är balanserat sett till dessa avvägningar.  
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Grupp 3 – personer med aktivitetsersättning för nedsatt arbetsförmåga 

Prövotiden för studier förlängs från 6 till 12 månader.  

 
Prövotiden för studier ger möjlighet för försäkrade att pröva att 
studera utan att utbetalningen av aktivitetsersättningen påverkas. För 
många försäkrade är det dock för kort tid med sex månaders prövo-
tid. Prövotiden kan även bli kortare än sex månaders studier, då en 
kalendermånad förbrukas oavsett hur många dagar den försäkrade fak-
tiskt studerar denna månad. Det kan vidare uppfattas som orättvist 
att prövotiden är sex månader oavsett vilken studietakt den försäk-
rade studerar, eftersom försäkrade som studerar heltid kan uppfattas 
kunna få ut mer studier under den aktuella perioden än försäkrade 
som studerar deltid kan få. Det är också bra om fler personer prövar 
sin förmåga att studera, bland annat mot bakgrund av att studier 
både kan vara en väg till arbetslivet och ett mål i sig för en ökad livs-
kvalitet. Detta är inte minst bra för denna målgrupp med unga per-
soner som ofta endast har lite eller ingen arbetslivserfarenhet.  
 

Ett nytt arbetsmarknadspolitiskt ramprogram inrättas för försäk-
rade som beviljats aktivitetsersättning och som har behov av in-
satser från Arbetsförmedlingen i syfte att få eller återfå arbets-
förmåga.  

Ramprogrammet bör innefatta insatser som avser arbetsför-
beredande insatser och arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser 
som är anpassade till den enskildes behov. 

 
De individer som har aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbets-
förmåga är unga och har ofta både psykisk ohälsa och en funktions-
nedsättning. Detta är en utsatt grupp som på olika sätt ofta har behov 
av samhällets stöd för att kunna få arbetsförmåga och möjligheter 
att kunna försörja sig själva genom förvärvsarbete. Aktivitetsersätt-
ningen har dock inte kommit att präglas av det aktiva förhållnings-
sätt som var avsikten när förmånen infördes. Det handlar bl.a. om 
att utbudet av insatser som de unga får inte motsvarat den faktiska 
efterfrågan och de behov som finns. Det finns redan i dag samarbeten 
mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan med fokus på 
stöd till unga som beviljas aktivitetsersättning.  
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Försäkringskassan ges i uppdrag att utveckla statistik över vilka 
aktiviteter försäkrade med aktivitetsersättning deltar i.  

Undersökningar bör genomföras om vilka aktiviteter som har 
störst gynnsamma inverkan på de försäkrades fysiska och psykiska 
prestationsförmåga. 

 
Trots att personer med aktivitetsersättning enligt socialförsäkrings-
balken har rätt att delta i och få ersättning för aktiviteter är det långt 
ifrån alla som gör det. Det är i stor utsträckning den enskilda försäk-
rade själv som behöver ta initiativ till att de genomförs och det kan 
vara svårt att förstå vilka aktiviteter som berättigar till ersättning. 
Att ansvaret i praktiken ligger på den enskilde kan innebära att denne 
får genomgå långa perioder utan insatser, vilket går emot syftet med 
aktivitetsersättningen som förmånsform i allmänhet och möjligheten 
till aktiviteter enligt SFB i synnerhet. Dessutom saknas det uppfölj-
ning av aktiviteterna, bland annat eftersom de är spridda på många 
olika anordnare. 

Att det saknas uppföljning och utvärdering av genomförda akti-
viteter och deras effekt bidrar till att det är svårt att få en samlad bild 
av de aktiviteter som genomförs på en aggregerad nivå. Det försvårar 
också möjligheten för Försäkringskassan att bedöma vilka aktiviteter 
som har fungerat i det enskilda fallet och vilka som kan vara lämpliga 
för den enskilda försäkrade. 

Förmåner vid rehabilitering 

Dagens regelverk 

Det finns i dag två förmåner i socialförsäkringsbalken som syftar till 
att möjliggöra och underlätta rehabilitering: sjukpenning i förebyg-
gande syfte och rehabiliteringsersättning. Den senare består av två 
delar, rehabiliteringspenning och särskilt bidrag.  

Sjukpenning i förebyggande syfte beviljas en försäkrad som genom-
går medicinsk behandling eller rehabilitering i syfte att förebygga en 
sjukdom, förkorta sjukdomstiden eller att förebygga eller till och 
med häva arbetsoförmåga.  

Rehabiliteringsersättning beviljas för försäkrade som har nedsatt 
arbetsförmåga och som har behov av arbetslivsinriktad rehabilitering.  
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Utredningens analys av förmåner vid rehabilitering  

Såväl förebyggande sjukpenning som rehabiliteringsersättning används 
i dag i relativt liten utsträckning. Vad gäller rehabiliteringspenningen 
har det skett en stadig minskning de senaste tjugo åren såväl vad 
gäller antalet personer som får ersättningen och som i relation till 
antalet sjukfall. För den förebyggande sjukpenningen är antalet som 
får ersättning högre i dag än för tjugo år sedan, men det är fortfarande 
en liten andel oavsett om man jämför med alla sysselsatta eller med 
de som får sjuk- eller rehabiliteringspenning.  

När det gäller sjukpenning i förebyggande syfte är nuvarande regel-
verk inte flexibelt och innehåller svårbedömda rekvisit. De relevanta 
aktörerna gör dessutom ofta olika bedömningar av centrala rekvisit 
och begrepp. Detta, ihop med en otydlighet i styrningen och för-
månens syfte, utgör enligt utredningen sannolika förklaringar till att 
användandet av förmånen är begränsat.  

Tillämpningen och det begränsade användandet får i sin tur nega-
tiva effekter som innebär administrativa svårigheter, olika utfall mellan 
försäkrade med olika långa restider och risk för utebliven nödvändig 
behandling av ekonomiska skäl. Samtidigt finns en uppfattning bland 
berörda aktörer att förmånen borde kunna användas mer för att före-
bygga ohälsa, sjukdom och sjukfrånvaro.  

I dag finns krav på att behandlingen ska ha sin grund i vetenskap 
och beprövad erfarenhet för att ge rätt till ersättning. Försäkrings-
kassan tolkar detta som ett krav på evidensbaserad vård. Flera typer 
av vanliga behandlingsmetoder har svårt att uppfylla kraven på evidens-
baserad åtgärd. Utredningen har dock även kunnat finna tecken på 
att kravet i praktiken tillämpas mildare i handläggningen. Begräns-
ningen till faktisk tid och till minst två timmar om dagen utesluter 
många från ersättningen. Detta slår orättvist mot olika försäkrade, 
särskilt med beaktande av att restid inkluderas.  

Till skillnad från vad som är fallet vid sjukpenning vid nedsatt 
arbetsförmåga och sjukersättning är bifallsfrekvensen hög men använd-
andet litet. 

När det gäller rehabiliteringsersättningen är det få försäkrade som 
använder förmånen och det finns en tydlig trend mot att användan-
det dessutom minskar. Tidigare dominerade personer med sjukdomar 
i rörelseorganen förmånen, numera är det vanligast med psykiatriska 
diagnoser (70 procent). När det gäller vilka insatser som beviljas är 
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arbetsträning i särklass vanligast, utbildning förekommer sällan. Ned-
gången i användandet och det låga användandet beror i huvudsak på 
en minskad förekomst av arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser. 
Rehabiliteringspenning beviljas dessutom allt senare i sjukfallen. Annat 
som bidragit till utvecklingen är Försäkringskassans förändrade till-
lämpning till följd av en rättslig kvalitetsuppföljning av myndigheten 
under 2016.  

Utredningens förslag beträffande förmåner vid rehabilitering 

Förmånen förebyggande sjukpenning ska ersättas med en ny för-
mån som ska heta preventionsersättning.  

Preventionsersättningen ska bestå av preventionspenning och 
preventionsbidrag.  

Preventionspenning ska beviljas en försäkrad som gör inkomst-
förlust till följd av att han eller hon genomgår en förebyggande 
medicinsk eller arbetslivsinriktad behandlings- eller rehabiliter-
ingsåtgärd i syfte att förebygga sjukdom, att förkorta sjukdoms-
tid eller helt eller delvis förhindra försämring av arbetsförmåga. 
Åtgärden ska behövas för att minst något av syftena ska kunna 
uppnås och åtgärder kan vara kombinerade. Nedsatt arbetsför-
måga eller sjukdom ska däremot inte var en förutsättning för att 
ersättningen ska kunna beviljas. 

Preventionsersättning ska, utöver medicinsk behandling och 
rehabilitering, även kunna beviljas vid förebyggande arbetslivs-
inriktade rehabiliteringsåtgärder. Arbetsgivarens arbetsmiljöansvar 
avgör gränsen för när en sådan åtgärd kan medföra rätt till pre-
ventionsersättning. Åtgärder som ryms inom arbetsgivarens före-
byggande arbetsmiljöansvar ska inte kunna medföra rätt till pre-
ventionsersättning. 

Preventionsbidrag ska ersätta merkostnader som uppstår i sam-
band med förebyggande behandling och rehabilitering för vilken 
preventionspenning kan beviljas. 

Dagar med preventionsersättning räknas inte som dagar i sjuk-
fall och därmed heller inte som dagar i rehabiliteringskedjan. 

 
  

202 ( 2864 )



SOU 2021:69 Sammanfattning 

51 

Det befintliga regelverket för den förebyggande sjukpenningen är 
omodernt och behäftat med vissa brister. Detta reformförslag syftar 
till att förmåner vid förebyggande insatser ska förtydligas och ut-
vidgas så att även andra förebyggande insatser av arbetslivsinriktad 
natur ska kunna inkluderas i förmånen. Syftet med denna nya ersätt-
ning att det ska bli enklare att delta i förebyggande rehabiliterings-
åtgärder. 

De behandlingsformer som tillämpas i dag skiljer sig från vad som 
gällde vid tidpunkten för regelverkets tillkomst. Synsättet på vad som 
kan anses utgöra en adekvat behandlings- eller rehabiliteringsinsats 
har också förändrats. Det är exempelvis inte alltid medicinsk perso-
nal som utför själva behandlingen, men det kan fortfarande vara en 
effektiv medicinsk behandling.  

Förslaget innebär en förändring i fråga om den arbetslivsinriktade 
rehabiliteringen; denna form av rehabilitering kommer enligt utred-
ningens förslag kunna beviljas i förebyggande syfte och därmed alltså 
även innan en arbetsförmågenedsättning har uppstått. Gränsdrag-
ningen för vad som utgör arbetsgivarens förebyggande arbetsmiljö-
ansvar blir avgörande för vilka situationer sådan arbetslivsinriktad 
rehabilitering kan bli aktuell.  

Avgörande för ersättningsfrågan är om den aktuella insatsen med-
för att den försäkrade gör inkomstförlust. En förändring i ersättnings-
frågan jämfört med den nuvarande förebyggande sjukpenningen är 
att den nya förmånen ska kunna beviljas steglöst, för ersättnings-
förlust baserat på hela timmar. 

Rehabiliteringsersättning 

Rehabiliteringspenning ska beviljas steglöst för inkomstförlust 
motsvarande den tidsåtgång som rehabiliteringen tar i anspråk.  

För att rehabiliteringspenning ska kunna beviljas krävs att en 
försäkrad har nedsatt arbetsförmåga med minst en fjärdedel. För 
insatser som överstiger 25 procent är ersättningen steglös, mot-
svarande tidsåtgången för rehabiliteringsinsatsen.  

I det fall en person samtidigt har rätt till både rehabiliterings-
penning och sjukpenning ska den försäkrade endast beviljas reha-
biliteringspenning. Ersättningen ska i så fall motsvara den totala 
omfattningen av den försäkrades nedsatta arbetsförmåga.  
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Dagar med rehabiliteringspenning ingår i rehabiliteringskedjan 
men arbetsförmågan ska inte bedömas mot de fasta tidsgränserna 
i kedjan. 

 
Syftet med förslaget är bl.a. att rehabiliteringspenning i högre ut-
sträckning än i nuläget ska möjliggöra för den försäkrade att på ett 
flexibelt sätt kunna delta i arbetslivsinriktad rehabilitering och sam-
tidigt kunna få ersättning enligt SFB i de fall inkomstförlust uppkom-
mer. Utredningen anser också att de nuvarande reglerna om rehabi-
literingspenning och sjukpenning försvårar ett flexibelt upplägg av 
den arbetslivsinriktade rehabiliteringen,  

Utredningen kan konstatera att en tänkbar nackdel med att reha-
biliteringspenningen kan beviljas steglöst är att det kan bli svårare 
både för den försäkrade och Försäkringskassan att få överblick över 
ersättningen och mycket ersättning som ska betalas ut. Utredningen 
bedömer dock att fördelarna med att den försäkrade får ersättning 
för den faktiska inkomstförlust som han eller hon gör för deltagan-
det i en rehabiliteringsinsats väger över nackdelarna.  

 

Försäkringskassan ska se till att den försäkrades behov av rehabi-
litering är klarläggs snarast, men senast dag 60 i sjukfallet. 

 
En förklaring till att arbetslivsinriktad rehabilitering sker i mindre 
uträckning är att sådan rehabilitering sätts in allt senare i sjukfallen.  

Försäkringskassan har inom ramen för sitt samordningsuppdrag 
ansvar för att säkerställa att behovet av rehabiliteringsåtgärder utreds 
så tidigt som möjligt i ärendena. Försäkringskassan ska i samråd med 
den försäkrade se till att behovet av rehabilitering snarast klarläggs 
och att de åtgärder som behövs för en effektiv rehabilitering vidtas. 
Detta betyder också att Försäkringskassan kan få god kännedom om 
såväl de medicinska insatserna som de arbetsplatsinriktade insatserna 
som pågår. Utredningen anser att det behövs ett större fokus på 
tidiga klarläggande utredningar för att den försäkrades behov av reha-
bilitering snarast ska kunna klarläggas och adekvata insatser sättas in 
i rätt tid. Insatser bör för det mesta sättas in när en tydlig anknytning 
arbetsplatsen fortfarande finns kvar. Detta är vanligast tidigt i ett 
sjukfall. Vartefter sjukfrånvaron blir längre blir oftast också anknyt-
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ningen till arbetsplatsen allt svagare. I vissa fall innebär också en 
längre sjukfrånvaro att den försäkrade även kan ha blivit uppsagd.  

Samtidigt är det viktigt att även beakta att viss försiktighet bör iakt-
tas vid överväganden av vilka utredningsinsatser och rehabiliterings-
åtgärder som ska sättas in. En del åtgärder kan få effekten att sjuk-
fallen förlängs i stället för att förkortas. Det finns också en risk att 
rehabiliteringsinsatser som inte varit behövliga ibland ändå genom-
förs, vilket bl.a. kan medföra förlängda sjukfall.  

Båda förmånerna  

Försäkringskassan ges i uppdrag att sammanställa statistik över 
vilka insatser som ersätts med preventions- och rehabiliterings-
ersättning.  

 
I dag samlar Försäkringskassan inte in någon fullständig statistik 
över vilka rehabiliteringsinsatser som ersätts med förebyggande sjuk-
penning och rehabiliteringsersättning. Avsaknaden av sådan statistik 
försvårar bl.a. för Försäkringskassan att kunna följa upp om syftet 
med rehabiliteringen som genomförs uppnås. En systematisk upp-
följning är avgörande för att öka kunskapen om vilka insatser som är 
framgångsrika. Det gäller både på individuell nivå och på systemnivå. 
Som tidigare nämnts behövs också mer studier av effekter av olika 
former av rehabiliteringsinsatser.  

Mot bakgrund av nyss nämnda omständigheter anser utredningen 
regeringen bör ge Försäkringskassan i uppdrag att utveckla statistik 
över vilka rehabiliteringsinsatser och förebyggande insatser enligt 
SFB som försäkrade deltar i. Regeringen bör även bekosta ytterligare 
forskning kring effekterna av olika rehabiliteringsinsatser. Sådan 
statistik kan bl.a. användas för forskning om vilka insatser som är 
ändamålsenliga. 

Förslagens konsekvenser  

En generell utmaning vid konsekvensanalyser av förändringar i olika 
ersättningssystem är svårigheten att bedöma vilka volymförändringar 
förslagen medför. Det beror dels på svårigheter att bedöma hur många 
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fler eller färre som kommer att beviljas en viss förmån när regler 
ändras, dels på att människor beteenden under nya förutsättning ofta 
är svåra att förutsäga. Beräkningarna och bedömningarna bör därför 
tolkas med viss försiktighet. 

Mer övergripande är förslagens viktigaste konsekvenser följande. 

Rätten till sjukersättning  

Utredningen bedömer att statens utgifter på kort sikt kommer öka 
med 30–250 miljoner kronor under införandeåret och med 70–
530 miljoner kronor året därefter. För de berörda myndigheterna 
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan kommer fler personer 
med sjukersättning att påverka administrationskostnaden. För Arbets-
förmedlingens del bedömer utredningen att med fler som övergår 
från arbetsmarknadspolitiska insatser till sjukersättning kommer 
myndighetens kostnad för administration minska. För Försäkrings-
kassans del innebär att fler beviljas sjukersättning ökad administra-
tion. Detsamma gäller för hälso- och sjukvården, där läkarutlåtanden 
om den försäkrades hälsotillstånd kan förväntas öka. Den ökade 
belastningen i form av intyg för sjukersättning ska dock ställas mot 
att färre läkarintyg behöver skrivas för löpande prövning av rätt till 
sjukpenning. Utredningen bedömer dock att belastningen på hälso- 
och sjukvården sammantaget kommer att öka. Utredningen be-
dömer att de administrativa konsekvenserna för berörda myndig-
heter och hälso- och sjukvården sammantaget uppgår till 30–90 mil-
joner kronor under det första året. En del av dessa kostnader är av 
engångskaraktär varmed administrationskostnaderna under de följ-
ande åren kan förväntas vara lägre. Utredningen uppskattar att de 
administrativa utgifterna under de följande åren uppgår till totalt 10–
70 miljoner kronor. 

Personer som beviljats sjukersättning befinner sig ofta i sjukersätt-
ningssystemet under en lång tid. Erfarenheter från tidigare perioder 
då det varit mer generösa regler för rätten till sjukersättning indi-
kerar att ökningen av antalet ersättningstagare kan vara relativt om-
fattande. Regelverkens utformning har en viktig betydelse för hur 
antalet ersättningstagare kan komma att utvecklas. Mot bakgrund av 
den forskning som gjorts kring regelverkens betydelse för samhälls-
ekonomins funktionssätt kan utredningen konstatera att generösare 
regler har negativa effekter på arbetsutbud, sysselsättning och ekono-
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misk tillväxt. I de uppskattningar som utredningen gjort av de lång-
siktiga effekterna av utredningens förslag beräknas sysselsättningen 
årligen bli ca 6 000 personer lägre än om utredningens förslag inte 
genomförs, kostnaderna för transfereringar blir ca 2,8 miljarder kro-
nor högre per år och den disponibla inkomsten ca 500 miljoner kro-
nor högre per år. Försäkringsutgifterna som andel av BNP beräknas 
öka med 0,5 procent. 

Kommunernas ekonomi kan förväntas påverkas genom minskade 
utgifter för ekonomiskt bistånd. En del av dem som kan komma att 
beviljas sjukersättning med utredningens förslag har i dag ersättning 
från kommunerna via ekonomiskt bistånd. Utredningen beräknar att 
dessa utgifter kan komma att minska med 10–40 miljoner kronor 
under införandeåret och med ca 10–50 miljoner kronor under året 
därefter.  

Rätten till aktivitetsersättning  

Utredningen uppskattar att omkring 3 000 fler personer årligen kan 
beviljas aktivitetsersättning till följd av utredningens förslag. Det 
ökade inflödet av personer till aktivitetsersättning vid nedsatt arbets-
förmåga beräknas öka statens utgifter för aktivitetsersättning och 
andra transfereringar under införandeåret med ca 130 miljoner kro-
nor. Utredningen uppskattar att kostnaden under införandeåret blir 
lägre än under de kommande åren eftersom alla som beviljas ersätt-
ning under detta år inte kommer ha ersättning hela året. Under de 
kommande åren kommer de som beviljats ersättning under införande-
året ha ersättning hela året samt att det tillkommer individer som 
beviljas ersättning under detta år men som inte har ersättning under 
hela detta år. Åren efter införandet kan utgifterna för aktivitetsersätt-
ning därför förväntas öka till ca 390 miljoner kronor. 

Fler personer som beviljas aktivitetsersättning förväntas också 
öka administrationen för berörda myndigheter. För Försäkrings-
kassans del innebär att fler ärenden ska handläggas och utredas vad 
gäller rätten till ersättning samt att det även blir fler ärenden som ska 
hanteras vid ansökningar om ny period med aktivitetsersättning (”för-
längningsansökan”). Fler kommer även behöva samordning av in-
satser. Fler personer kommer även bli aktuella för vilande ersättning 
och prövotid för studier. En ökad administration för aktiviteter under 
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tid med ersättning kan också förväntas och fler har rätt till särskild 
ersättning för dessa aktiviteter.  

Även Arbetsförmedlingen berörs till viss del av att fler personer 
som i dag finns i arbetsmarknadspolitiska program kan beviljas aktivi-
tetsersättning. Det innebär att tiden i program minskar och därmed 
insatser som ska administreras under kortare perioder än i dag.  

Liksom vid bedömning av rätten till sjukersättning kommer ett 
ökat antal ansökningar om aktivitetsersättning innebära att hälso- 
och sjukvården behöver bistå den försäkrade med läkarutlåtande och 
intyg. Det innebär att administrationskostnaderna för hälso- och 
sjukvården kommer att öka. 

Sammantaget uppskattar utredningen ökningen av de administra-
tiva kostnaderna till ca 65 miljoner kronor under det första året. En 
del kostnader är dock av engångskaraktär som t.ex. investeringar i it-
stöd. De administrativa utgifterna kan därför förväntas minska 
under de följande åren. Utredningen uppskattar den administrativa 
kostnadsökningen till 45 miljoner kronor per år under de följande åren. 

Arbete, studier, uppdrag, m.m. under tid med sjukersättning 
och aktivitetsersättning 

De förslag utredningen förslår gällande arbete, studier och uppdrag 
under tid med ersättning beräknas minska utgifterna för sjuk- och 
aktivitetsersättning med ca 30 miljoner kronor i förhållande till dagens 
utgifter. Samtidigt bedöms de administrativa utgifter som utredningen 
har underlag för att beräkna öka Arbetsförmedlingens och Försäk-
ringskassans administrativa utgifter med ca 50 miljoner kronor per år. 

Beräkningsstöd steglös avräkning 

Förslaget har ingen konsekvens för kostnaderna för steglös avräk-
ning i sig men bedöms medföra en utveckling av Försäkringskassans 
it-stöd. Utredningen uppskattar denna kostnad till ca 5 miljoner kronor.    
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Höjda fribelopp steglös avräkning 

Höjda fribelopp för de som arbetar med steglös avräkning innebär 
att det blir mer lönsamt att arbeta än i dag. Utredningen har också 
kunnat konstatera att fribeloppet i hög grad styr arbetsutbudet hos 
de som väljer att arbeta med steglös avräkning. Många av de som 
arbetar i dag har inkomster som understiger fribeloppet. Utredning-
ens bedömning är att det kommer vara så även med utredningens 
förslag om höjt fribelopp. Därmed blir effekten på den utbetalda 
sjukersättningen relativt liten. En ökning med 1 000 personer som 
arbetar med steglös avräkning kan det komma att minska utbetal-
ningen av sjukersättning med ca 15 miljoner kronor. Med så pass få 
personer som berörs av förslaget har det en liten betydelse för För-
säkringskassans administration avseende sjukersättning, bostadstillägg 
och arbetsskadelivräntor. Utredningen uppskattar att administrations-
kostnaderna ökar med ca 200 000 kronor till följd av förslaget. 

Mer flexibel vilande ersättning vid arbete 

Införandet av en mer flexibel vilande ersättning vid arbete förväntas 
ha effekter på den utbetalda sjuk- och aktivitetsersättningen, den 
enskildes vilja och möjligheter att delta i arbetslivet och på Försäk-
ringskassans administration.  

I dag är det omkring 2 000 personer som arbetar med vilande sjuk-
ersättning och lika många som arbetar med vilande aktivitetsersätt-
ning. Utredningen bedömer att antalet personer som arbetar med 
vilande sjuk- eller aktivitetsersättning kan komma att fördubblas 
med utredningens förslag. Det innebär omkring 2 000 fler personer 
med vilande sjukersättning och lika många med vilande aktivitets-
ersättning. Med fler som arbetar med vilande ersättning minskar 
utbetalningarna av både sjuk- och aktivitetsersättning. Utredningen 
beräknar besparing i sjukersättningen till 90 miljoner kronor och be-
sparingen i aktivitetsersättningen till 60 miljoner kronor.  

Med fler personer som använder möjligheten till vilande sjukersätt-
ning ökar också Försäkringskassans administration. Utredningen upp-
skattar sammantaget att de administrativa utgifterna för handlägg-
ning av vilande ersättning i sjuk- och aktivitetsersättningarna ökar 
med 4,2 miljoner kronor. I dag hanteras mycket av handläggningen 
av den vilande ersättningen manuellt. För att möjliggöra handlägg-
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ningen av en mer flexibel vilande ersättning krävs därför att ett nytt 
it-stöd utvecklas. Utredningen uppskattar kostnaden för detta till 
20 miljoner kronor. 

Ändring av regelverket för vilande ersättning vid studier 

Mot bakgrund av att det i dag är så pass få som använder möjligheten 
till vilande sjuk- eller aktivitetsersättning för att studera och att för-
slaget i praktiken inte berör alla med sjukersättning, gör utredningen 
bedömningen att förslaget åtminstone inledningsvis inte kommer 
innebära någon större ökning av antalet som studerar med vilande 
sjuk- eller aktivitetsersättning. En ökning av antalet personer som 
väljer att studera vare sig det handlar om helt eller delvis vilande 
ersättning innebär minskade försäkringskostnader i sjuk- och aktivi-
tetsersättningen. Om 500 personer som i dag har sjukpenning skulle 
börja studera och gå från hel till halv sjukersättning skulle det inne-
bära en besparing på ca 27,5 miljoner kronor i sjukersättningen. 
I aktivitetsersättningen är det fler som studerar än i sjukersättningen. 
Om det blir enklare att ha vilande ersättning för studier kan det 
också antas att fler av dem som har aktivitetsersättning vill pröva att 
studera. I dag är det omkring 500 personer per år som har prövotid 
för studier och ca 1 700 personer som har vilande aktivitetsersätt-
ning för studier. Sammantaget innebär det att ca 2 200 personer 
antingen har prövotid för studier eller bedriver studier med vilande 
aktivitetsersättning. En fördubbling av detta antal, dvs. en ökning 
med 2 000 personer skulle givet att studier bedrivs på halvtid, inne-
bära en besparing av aktivitetsersättningen med 80 miljoner kronor.  

Med fler som väljer att studera bedömer utredningen att admini-
strationskostnader för Försäkringskassan kommer att öka. Utred-
ningen bedömer att ökningen av de administrativa kostnaderna till 
följd av förslaget uppgår till 2 miljoner kronor.  

Ökade möjligheter att delta i ideellt arbete etc. med bibehållen rätt 
till ersättning 

Förslaget om ökade möjligheter att delta i ideellt arbete etc. med 
bibehållen rätt till ersättning kan förväntas ha en positiv effekt på 
antalet personer med sjuk- eller aktivitetsersättning som deltar i sam-
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hällslivet genom uppdrag, ideellt arbete, fritidsverksamhet m.m. Efter-
som detta kan göras utan att varken rätten till ersättning eller stor-
leken på den utbetalda ersättningen påverkas har det inga konsekven-
ser för utgifterna inom vare sig sjuk- eller aktivitetsersättningen. 
Däremot har det administrativa konsekvenser för Försäkringskassan. 
Förslaget innebär t.ex. ett förtydligande av vilka sysslor som kan 
utföras utan att de behöver anmälas till Försäkringskassan och till 
hur stor del dessa kan utföras. Det leder enligt utredningens mening 
till att färre fall än i dag behöver anmälas till Försäkringskassan och 
därmed behöver Försäkringskassan också bedöma färre sådana ären-
den. Det får vidare administrativa effekter, såsom revideringar av 
styrande och stödjande dokument samt utbildningar. Sammantaget 
bedömer dock utredningen att förslaget innebär minskade admini-
strativa kostnader för Försäkringskassan. 

Ett arbetsmarknadspolitiskt ramprogram inrättas 

Utredningen föreslår att ett nytt arbetsmarknadspolitiskt rampro-
gram ska inrättas för unga försäkrade som beviljats aktivitetsersätt-
ning för nedsatt arbetsförmåga och som har behov av sådana insatser 
från Arbetsförmedlingen som syftar till att den försäkrade ska få 
eller återfå arbetsförmåga under tiden med ersättning och försörja 
sig genom eget arbete.  

Utredningen gör antagandet att antal deltagare i ramprogrammet 
inledningsvis kommer att fördubblas jämfört med hur många perso-
ner med aktivitetsersättning som i dag får insatser inom ramen för 
det förstärkta samarbetet. Det innebär ca 2 200 personer per år som 
förväntas delta i det arbetsmarknadspolitiska ramprogrammet för unga 
med aktivitetsersättning. Jämfört med de ungefärliga kostnaderna 
2020 för deltagare med aktivitetsersättning i det förstärkta sam-
arbetet innebär det en kostnadsökning med ca 23 miljoner kronor.  

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ska tillsammans klar-
lägga om försäkrade som uppbär aktivitetsersättning för nedsatt arbets-
förmåga kan delta i ramprogrammet. Myndigheternas gemensamma 
administration av denna kartläggning bedömer utredningen tillsam-
man kostar ca 3–8 miljoner kronor per år för de båda myndigheterna. 
För Försäkringskassan tillkommer kostnader för samordning av in-
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satser. Utredningen bedömer att dessa kostnader uppgår till ca 
8,8 miljoner kronor per år.  

Förbättrad statistik om aktiviteter enligt SFB 

Utredningen föreslår att Försäkringskassan ska ges i uppdrag att ut-
veckla statistik över vilka aktiviteter enligt SFB som de försäkrade 
deltar i. Utredningen förslår att 1 miljon kronor anslås för att För-
säkringskassan ska kunna utveckla ett statistiksystem som gör det 
möjlig att redovisa vilka aktiviteter som ges till personer under tid 
med aktivitetsersättning. 

Informationsinsatser om arbete och studier mm. 

Nya eller ändrade regler innebär alltid, åtminstone inledningsvis, en 
osäkerhet kring hur regelverket ska tolkas. Information om regler 
och hur en reform är avsedd att fungera bidrar till vilket genomslag 
reglerna och reformen får. Utredningen föreslår att regeringen an-
slår medel för informationsinsatser till de berörda målgrupperna 
motsvarande 2 miljoner kronor. 

Förmåner vid rehabilitering  

Utredningens bedömning är att statens utgifter för preventions-
penning kommer att öka med ca 90 miljoner kronor i förhållande till 
dagens utgifter för förebyggande sjukpenning.  

Rehabiliteringspenningen kan förväntas öka med 0,7–1,0 miljar-
der kronor givet en ökning med ca 15 000 personer per år. Ökningen 
av rehabiliteringspenning motsvaras dock av minskade utgifter för 
sjukpenning till lika stor del då ersättningarna utbetalas med samma 
belopp och takbegränsningar. Den sammantagna effekten för statens 
utgifter vad avser rehabiliteringspenning och sjukpenning blir där att 
utgifterna förblir oförändrade. I ett längre perspektiv räknar utred-
ningen med att en förbättrad rehabiliteringsprocess kan leda till att 
sjukfrånvaron och utgifterna för sjukpenning minskar. Utredningen 
uppskattar denna effekt till 0.4–1,9 miljarder kronor. 

212 ( 2864 )



SOU 2021:69 Sammanfattning 

61 

Utredningens förslag kan förväntas öka administrationen för 
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen men minska för hälso- 
och sjukvården. Utredningen bedömer att de administrativa utgif-
terna för dessa myndigheter och organisation sammantaget kommer 
öka. Utredningen saknar dock underlag för att närmare kunna be-
skriva denna kostnadsökning. 

Preventionsersättning 

De förebyggande behandlingarna bygger på att den enskilde till-
sammans med arbetsgivaren och eller vården tar initiativ till att 
ansöka om preventionsersättning hos Försäkringskassan. Med den 
generellt sett låga medvetandegraden kring vilka möjligheter till 
ersättning som finns för förebyggande åtgärder i dag bedömer utred-
ningen att det kommer ta tid innan dessa möjligheter blir mer kända. 
Även om Försäkringskassan informerar såväl arbetsgivare, vården 
och allmänheten om den nya förmånens möjligheter bedömer utred-
ningen att det är en längre process innan preventionspenning används 
i en mer betydande omfattning än dagens förebyggande sjukpenning. 

I dag beviljas omkring 10 000 personer förebyggande sjukpenning. 
Utredningens bedömning är att omkring 5 000 ytterligare personer 
kan beviljas preventionspenning om utredningen förslag genomförs. 
Det skulle innebära en ökning av försäkringskostnaderna med ca 
90 miljoner kronor i förhållande till dagens förebyggande sjukpenning, 
givet att den genomsnittliga ersättningen är den samma. 

Med fler personer som beviljas preventionsersättning ökar För-
säkringskassans kostnader för handläggning av dessa ärenden jämfört 
med dagens förebyggande sjukpenning. Ansvaret för att upprätta en 
plan vid medicinska förebyggande åtgärder förflyttas från hälso- och 
sjukvården till Försäkringskassan. Vården ska dock vara Försäk-
ringskassan behjälplig vid upprättandet av den plan som beskriver 
vilka åtgärder som ska vidtas i behandlingsprogrammet. Det innebär 
att Försäkringskassan behöver ha fler kontakter med hälso- och 
sjukvården jämfört med i dag, för att inhämta de uppgifter som be-
hövs för upprättandet av preventionsplanen. 

Även Arbetsförmedlingens administration kan komma att öka. 
Arbetsförmedlingen är den aktör som bäst kan identifiera behov av 
förebyggande insatser för arbetslösa. Försäkringskassan kan därför 
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behöva inhämta uppgifter från Arbetsförmedlingen huruvida olika 
insatser bedöms relevanta för den arbetslöse.  

Ett ökat antal personer som ansöker om preventionsersättning 
kommer också innebära att hälso- och sjukvården kostnader för 
olika behandlingar ökar. Dock gör utredningen bedömningen att om 
förslaget om att kravet på en separat, detaljerad behandlingsplan och 
särskilt beslut om denna behandlingsplan slopas minskar admini-
strationen för vården i samband med förebyggande behandlingar som 
kan ge rätt till preventionsersättning. Vården ska dock vara Försäk-
ringskassan behjälplig vid upprättandet av den preventionsplan som 
beskriver vilka åtgärder som ska vidtas i behandlingsprogrammet. 
Det innebär således inte att de administrativa uppgifterna för vården 
helt försvinner. De torde dock enligt utredningens mening minska i 
omfattning i förhållande till i dag.  

Rehabiliteringsersättning 

I dag är det relativt få personer som beviljas rehabiliteringsersätt-
ning. Både antalet och andelen av de sjukskrivna som får rehabiliter-
ingsersättning har minskat över tid. Även tidpunkten för när rehabi-
literingen sätts in har med tiden kommit att ske allt senare i sjukfallen.  

Med utgångspunkt från hur andelen av samtliga sjukfall där arbets-
livsinriktade rehabiliteringsåtgärder satts in utvecklats under de senaste 
fem åren gör utredningen bedömning att antalet personer som under 
ett år deltar i rehabiliteringsåtgärder skulle kunna öka med ca 
15 000 personer. Under dessa förutsättningar bedömer utredningen 
att utgifterna för rehabiliteringspenning skulle öka med 0,7–1,0 mil-
jarder kronor. I ett statiskt perspektiv innebär en överflyttning av 
personer från sjukpenning till rehabiliteringspenning att sjukpen-
ningen kommer minska i motsvarande grad som rehabiliterings-
penningen ökar.  

Vad som händer i ett mer långsiktigt dynamiskt perspektiv råder 
ingen tydlig konsensus kring i forskningen. Forskningen kring arbets-
livsinriktad rehabilitering är begränsad i dess slutsatser om vilken typ 
av insatser som är effektiva för att få sjukskrivna att återgå i arbete. 
När det gäller själva rehabiliteringsprocessen finns det studier som 
pekar på att vissa grupper av sjukskrivna kan bli hjälpta av tidiga 
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rehabiliteringsinsatser, medan andra pekar på att den försäkrade skulle 
kunnat återgå i arbete utan insatser.  

Om det genomsnittliga antalet dagar med sjukpenning minskar 
med fem dagar kan en minskning av utgifterna för sjukpenning göras 
med ca 1,9 miljarder kronor. En minskning med en dag skulle inne-
bära minskade utgifter för sjukpenning med ca 400 miljoner kronor. 
Beräkningarna under dessa antaganden visar att en besparing i sjuk-
penning kan göras med 1,9 miljarder kronor. På motsvarande sätt 
skulle utgifterna öka med 1,9 miljarder kronor om antalet dagar med 
sjukpenning förlängs med 5 dagar och med 400 miljoner kronor om 
antalet dagar ökar med en dag. 

Utredningens förslag kan förväntas leda till att fler personer be-
viljas arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgärder. Med ett tydligare krav 
på att rehabiliteringsbehovet ska kartläggas tidigt i sjukfallet kom-
mer det innebära en ökad administration för Försäkringskassan för 
att upprätta rehabiliteringsplaner, följa upp dessa planer och vid 
behov revidera dem. Även Arbetsförmedlingens insatser inom ramen 
för det förstärkta samarbetet kan påverkas. Utredningens bedömning 
är att detta kommer öka de administrativa kostnaderna för Arbets-
förmedlingen. Utredning kan dock närmare bedöma kostnader för 
detta. 
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Tabell S.1 Sammanfattning av förändringar av statens utgifter till följd 
av utredningens förslag  

Miljoner kronor  

Ökade utgifter för staten År 1 År 2 Lång sikt 

Rätten till sjukersättning    
Försäkring 30–250 70–530 +0,5 % av BNP 
Administration 30–90 10–70  
Rätten till aktivitetsersättning    
Försäkring 130 390  
Administration 65 45  
Arbete, studier och uppdrag under tid 
med ersättning 

   

Försäkring -30 -30  
Administration 50 50  
Förmåner vid rehabilitering    
Försäkring* 90 90 -400 till -1 900** 
Administration + +  
Totalt    
Försäkring 220–440 520–980  
Administration*** 145–205 105–165  

Källa: Egna beräkningar. 
Anm.: * Avser utgifter för preventionspenning. Ökade kostnader för rehabiliteringspenning nettas på 
kort sikt ut av minskade kostnader i sjukpenning. 
** Avser minskning av utgifter för sjukpenning på lång sikt givet att sjukpenningkostnaderna minskar. 
*** Avser de administrativa kostnader som kan siffersättas. 
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Summary 

Terms of Reference of the Inquiry 

The Inquiry was established through a decision by the Swedish 
government on March 26, 2020. On the same day, the terms of 
reference (dir. 2020:31) were decided and Doctor of Laws Samuel 
Engblom appointed as head of the Inquiry. 

The terms of reference asks the Inquiry to review four different 
benefits that all are part of the Swedish social insurance system. The 
sickness compensation (sjukersättning) is a benefit that compensates 
loss of income for persons aged 30–64 with a lasting reduced work 
capability due to sickness or disability. The activity compensation 
(aktivitetsersättning) is aimed at individuals aged 19–29 with a work 
capability that is reduced due to sickness or disability for at least one 
year. In relation to sickness compensation and activity compen-
sation, the Inquiry’s task has been to review the regulation governing 
the access to sickness compensation and activity compensation 
respectively, as well as the rules on under which conditions indivi-
duals that have been granted one of the two benefits can work, study, 
or participate in society through e.g. voluntary work without losing 
their right to benefits.  

The preventive sickness benefit (sjukpenning i förebyggande syfte) 
is a benefit aimed at compensating for loss of income when an 
individual undergoing medical treatment or rehabilitation in order 
to prevent sickness, shorten the period of sickness or to prevent loss 
of work capability. The rehabilitation compensation (rehabiliterings-
ersättning) is granted individuals who have reduced work capability 
and who need work-related vocational rehabilitation. The task of the 
Inquiry has been to perform a comprehensive review of the two 
rehabilitation benefits.  
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The right to sickness compensation and activity compensation 

The starting point for the Inquiry’s terms of reference regarding the 
benefits of sickness compensation and activity compensation is that 
the benefits should provide a high degree of security in the event of 
long-lasting reductions of work capability, good predictability for 
the individual, and stability in application of the regulations over 
time. The requirements in the regulations for an individual to be 
granted these benefits should be made more fit for purpose and 
mobilise the individual’s work capability as far as possible. This part 
of the task has included: 

– reviewing the regulations for the right to sickness compensation, 
including investigating the requirements for being granted sick-
ness compensation for older persons of working age; 

– reviewing the regulations for the right to activity compensation 
when work capability is reduced. 

Work, studies, voluntary work, etc. during a period of sickness 
compensation or activity compensation 

The Inquiry’s terms of reference state that the present regulations 
for the circumstances in which and the extent to which individuals 
who have been granted sickness or activity compensation can work, 
study, participate in voluntary work, or engage in leisure activities 
are difficult to overview. This creates a risk that individuals will 
refrain from taking part in community life since they do not know 
how their livelihood will be affected. This part of our remit has 
consisted of  

– making it more predictable and easier to work, study, hold appoint-
ments, etc. during a period of sickness compensation or activity 
compensation for reduced work capability. 

Benefits during rehabilitation  

The starting point for the Inquiry’s task regarding benefits during 
rehabilitation under the Social Insurance Code is to shape a more 
modern regime that is adapted to the rehabilitation offered today 
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and that can contribute to preventing ill health and provide support 
during both rehabilitation and a transition to other work. This part 
of the task has included: 

– presenting proposals for how current benefits during rehabilita-
tion can be modernised or replaced with one or more new bene-
fits that are simpler for individuals and processing agencies to 
administer and that ensure sufficient follow-up and control of the 
rehabilitation. 

General principles  

Social insurance systems are intended to protect individuals against 
a particular social risk. In the broader area of sickness insurance, the 
social risk is that people have reduced work capability on account of 
sickness or disability and are therefore unable to support themselves 
through paid work. However, it is not the sickness or disability as 
such that determines the right to benefit but the effect that it has on 
the individual’s possibilities of working. The conditions in sickness 
insurance determine the extent to which their work capability must 
be reduced for the individual to be entitled to benefit.  

One important perspective in this context is that the groups receiv-
ing activity compensation and sickness compensation are hetero-
geneous. Some individuals have worked but have had their work 
capability reduced through injuries, sicknesses or accidents and have 
therefore needed to leave the labour market. Others have never had 
paid work. These forms of compensation should provide protection 
for both these groups.  

A fundamental balance that needs to be struck when designing 
social insurance benefits is that the rules must be designed so as to 
give the individual protection against the social risk involved at the 
same time as the individuals who could support themselves by work-
ing are not given access to the benefit. One important part of this 
balance is what is Sweden is commonly referred to as the work first 
principle (arbetslinjen). In various forms and over a long period of 
time, this principle has guided the design of social insurance schemes 
in Sweden. Sweden’s ambitions regarding prosperity and welfare 
provision require high a workforce participation rate. People should 
support themselves as far as possible by working, and anyone who is 
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unable to do so, should be given help to come back through rehabili-
tation or active labour market policy measures. The work first 
principle also requires people to participate in these measures and to 
be prepared to look for work and to take jobs of the kind that are 
available to them. When welfare systems are designed, they have to 
be designed in a way that creates incentives to work. It is worth noting, 
in this context, that people are expected, on certain premises, to be 
prepared to transition, i.e. to make their way back to the labour 
market as such, not solely to jobs that they have experience of or train-
ing for.  

The work first principle also displays concern for the individual. 
In addition to being a livelihood, work also provides meaning and 
context. It is therefore important not to give up on people’s capacity 
to be able to support themselves through paid work. Considerable 
resources are therefore invested in ensuring that people do not leave 
the workforce prematurely or unnecessarily and in providing support 
to enable people to gain or regain work capability. 

All the benefits dealt with in this report have a strong link to the 
work first principle. The purpose of the preventive sickness benefit 
is to prevent reduced work capability, and the rehabilitation benefit 
is intended to facilitate a return to work. Sickness compensation re-
quires, both at present and with the Inquiry’s proposal, that the 
reduction of work capability is long lasting and that the possibilities 
for rehabilitation have been exhausted. A person who receives activity 
compensation must, as a general rule, also participate in activities 
intended to enable them to gain or regain work capability. In the case 
of those granted sickness or activity compensation, there are rules 
that make it possible to mobilise any remaining work capability.  

At the same time there is an outer limit to the work first principle. 
There exists a point when it is no longer possible, either from the 
perspective of the individual or that of society, to justify continuing 
measures intended to enable a person to gain or regain work capability 
and to require the individual to participate in these activities. Where 
that limit is drawn depends in part on what resources society is pre-
pared to invest in measures such as rehabilitation and adapted jobs, 
but also on the expected efficiency of these measures. At the same 
time, the perspective of the individual must be taken into account so 
that the hypothetical benefit of these measures to society does not 
lead to an unreasonable situation for the individual. 
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These balances become particularly clear regarding older people 
of working age. The closer the individual gets to retirement, the 
more difficult it will be to justify requiring the individual to e.g. tran-
sition to a job that they have no prior experience of. At some point 
it is no longer reasonable for society to continue to demand that the 
insured party makes a transition to a new job. 

It is easy to come to the conclusion that there is a irreconcilable 
conflict of goals between, on the one hand, the work first principle 
and the desire for a longer working life and, on the other hand, 
opportunities to leave working life before what would otherwise be 
the retirement age. At the same time, benefits such as the sickness 
compensation function as safety valves which can be necessary for a 
general policy that strives for high labour force participation to 
appear reasonable and enjoy legitimacy.  

There are also other principles that have been important for the 
work of the Inquiry. One is that the regulations have to be designed 
in a way that provides good legal certainty. When designing the regu-
lations, account must also be taken of the fact that in social insurance 
schemes an individual assessment has to be made on the basis of the 
specific circumstances of the individual. The benefits should also be 
easy for the individual to understand and easy for the responsible 
agencies to administer. There should also be stability in application 
and there should be good possibilities of preventing and checking 
for cheating and abuse. Furthermore, the regulations should be as 
accurate as possible so that the right person gets the right benefit, 
and the benefits should be designed in such a way that they are seen 
as legitimate by citizens. 

The right to sickness compensation 

Current rules 

Sickness compensation can be granted if the individual applies for 
the compensation or when the responsible agency, Försäkringskassan, 
replaces the individual’s sickness benefit, rehabilitation benefit, annuity 
or compensation for hospital care under the Social Insurance Code 
(SIC) with sickness compensation.  

Under present regulations, for an individual to have the right to 
sickness compensation their work capability has to be reduced per-
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manently as a result of sickness or some other reduction of their 
physical or mental performance in jobs in the whole of the labour 
market. This includes sheltered jobs and jobs with wage subsidy, for 
example. Moreover, for the requirements for the right to compensa-
tion to be met, the assessment made must be that further rehabili-
tation will not be capable of improving their work capability. Sick-
ness compensation is granted until further notice and no earlier than 
from the month when the individual turns 19. Compensation for 
persons aged 19–29 is always paid as full compensation. For persons 
aged 30 or older, the compensation can be granted as full compensa-
tion or three-quarters, half or one quarter of the full level. Sickness 
compensation can be paid up until the month before the date when 
the individual turns 65.  

The Inquiry’s Analysis 

As regards the right to sickness compensation, the Inquiry has iden-
tified two main problems. One is that Försäkringskassan’s interpre-
tation of the rules show great variations over time, the other that 
there is a discrepancy between the requirements for sickness com-
pensation and the ability of individuals that are denied benefits to 
support themselves through work. 

Since 2008 there has been a decline both in the number and the 
share of persons who receive sickness compensation. This decrease 
cannot be explained in terms of changes in demography, health or 
conditions in the labour market.  

The approval rate, i.e. the share of applications that have been 
granted, has varied over the years and the insurance scheme displays 
problems regarding the stable application of its rules. New grants of 
sickness compensation decreased sharply after 2015. At the same 
time, the refusal rate increased from 43 per cent in 2014 to 70 per 
cent in 2019. Great variations and unstable application mean prob-
lems concerning legal certainty, predictability, and trust in the insur-
ance scheme. When application varies over time without any major 
changes being made to the rules for the insurance scheme, this can 
endanger legal certainty. Moreover, there is a risk that faith in the 
social insurance system and confidence in Försäkringskassan will be 
harmed. The Inquiry draws the conclusion that the set of problems 
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concerning variations in application is primarily due to changes in the 
application of the regulations by Försäkringskassan. The Agency has 
changed, and considerably tightened, its interpretation starting in 
2015.  

The discrepancy between the possibilities of being granted sick-
ness compensation and the possibility of self-support through work 
is due mainly to the design of the regulations, especially the labour 
market concept used – at present an assessment is made of the 
applicant’s work capability in relation to any job in all of the labour 
market – but also to strict interpretations.  

Even though health has improved generally among older people 
and more will be able to work longer, there are significant differ-
ences between different groups. Strict rules that do not take age into 
consideration will have the effect that individuals that are denied 
sickness compensation but still unable to support themselves through 
work can be forced to start collecting old-age pension earlier, which 
will result in a lower pension. 

The Inquiry’s Proposals  

When determining the right to sickness compensation, the 
assessment of the individual’s work capability should be made in 
relation to the same labour market concept as is used in the 
examination of the right to sickness benefit.  

In line with the proposals in Government Bill 2020/21:171 
which will modify the labour market concept used in the sickness 
benefit, this means that the examination of work capability will 
be made in relation to paid work in a specified occupational group 
that contains jobs normally found in the labour market or other 
suitable work that is available to the individual.  

 
The Inquiry has found that the present regulations lead to many 
individuals remaining in long-lasting sick leave even though their work 
capability is permanently reduced and their possibilities of rehabili-
tation exhausted in jobs normally found in the labour market. The 
Inquiry’s assessment is that this is the main reason why it is pro-
blematic that the individual’s work capability is assessed in relation 
to different labour market concepts in examining their right to 
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sickness benefit and sickness compensation. The present regulations 
mean that many individuals remain in the sickness benefit system 
even though no more measures are available to enable them to gain 
an improved work capability. The proposal is therefore that the 
labour market concept against which the right to compensation has 
to be examined should be the same for sickness benefit and sickness 
compensation.  

 

A new concept for the required duration of the reduced work 
capability should be introduced: “foreseeable future”. The con-
cept, which replaces the criterion “permanent” is taken from 
previous statements in the legislative history and case law and 
emphasises the foreseeability of the assessment of duration.  

The assessment of whether work capability is reduced for the 
foreseeable future should not take account of time beyond the 
last point in time when sickness compensation can be paid out.  

 
Sickness compensation is aimed at individuals that have a lasting 
reduction of their work capability for medical reasons. The Inquiry’s 
proposal is a clarification and is taken from previous preparatory 
works and case law. “Foreseeable future” should be understood as 
the time for which a medical prognosis of the reduced work capa-
bility is possible to make. 

 

For there to be a right to sickness compensation, there should 
not be any rehabilitation measures that can be expected to result 
in the individual regaining their work capability. When making 
this assessment, account should only be taken of rehabilitation 
measures where the individual is expected to gain or regain their 
work capability before the point in time when sickness compen-
sation can no longer be paid out. 

As regards the standard of proof for the assessment of whether 
there are any remaining rehabilitation possibilities that can give 
or give back the individual work capability, for it to be possible 
to grant sickness compensation it is sufficient that there can be 
presumed not to be any such rehabilitation possibilities. 
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In the present regulations a central point in the assessment of whether 
the individual is to be granted sickness compensation is whether 
rehabilitation possibilities can be presumed to lead to the conclusion 
that the individual can be presumed to regain some work capability. 
This assessment will continue to be important for the question of 
the right to compensation, but is likely to be of even greater impor-
tance, in view of the Inquiry’s proposal of a change of labour market 
concept, harmonising it with the concept used in the examination of 
the right to sickness benefit. This means that the assessment of 
exhausted possibilities of rehabilitation will, along with the duration 
criterion, be the most important dividing line in the assessment of 
the right to sickness benefit and to sickness compensation.  

 

A codified standard of proof should be introduced for the exami-
nation of the right to sickness compensation. There should be 
considered to be a right to sickness compensation if it is probable 
that work capability is reduced in the way required for the right 
to sickness compensation. 

 
Against the background of the variation in the share of refusal 
decisions over time, despite unchanged regulations, the Inquiry has 
considered, in accordance with its remit, whether a new standard of 
proof, regulated in a statute, regarding sickness compensation and 
activity compensation can be expected to contribute to greater sta-
bility in application.  

At present there is no legally regulated standard of proof in the 
examination of the right to sickness compensation. Here sickness 
compensation is in line with what applies to administrative matters 
in general: standards of proof are not part of the regulations. The 
introduction of a new standard of proof in the text of the law must 
be considered a very unusual measure. However, the Inquiry takes 
the view that, in general, more space should be given to evidential 
questions in administrative procedure. In the area of social insurance 
there is often no discussion of questions of proof in the legislative 
history. There is a need for guidance here, so as to provide better 
conditions for a foreseeable and more uniform application of rules 
concerning standards of proof for the legal examination. The posi-
tion taken by the Inquiry on this question is therefore that a 
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standard of proof regulated by statute should be introduced and that 
the advantages of doing so outweigh the risks. The clearest advan-
tage is the uniformity of processing and assessment that would result 
from greater clarity on this matter. With a clearly stated standard of 
proof, there is less risk that handling officers and decision-makers 
will make different or varying assessments. There will probably also 
be less risk that a higher or lower standard will be applied depending 
on which decision-maker handles the matter, so that some standards 
may be too high while others may be too low. Even when the ques-
tion of the standard of proof is not explicit or regulated by law, the 
decision-maker at Försäkringskassan, and the members of the court 
in a review at a court, must nevertheless consider whether the require-
ments for the individual to be granted compensation have been met.  
The Inquiry draws the conclusion that “probable” is a well-balan-

ced standard of proof for this type of matter. 

Sickness compensation to older individuals 

The work capability of individuals who have at most five years 
left until the age when they can no longer receive payments of 
sickness compensation should be assessed in relation to paid 
work in a specified occupational group that contains jobs 
normally found in the labour market that the individual has 
experience of or other suitable work that is available to the 
individual. 

The assessment of whether there are remaining rehabilitation 
possibilities should disregard measures intended to enable the 
individual to work in a job that they do not have previous expe-
rience of.  

 
The Inquiry makes the assessment that the general changes pro-
posed regarding the work capability concept, the duration require-
ment and the requirement that the possibilities of rehabilitation 
should be exhausted for all individuals will mean relaxations of the 
regulations that will, in practice, make it easier, especially for older 
individuals of working age, to be able to obtain sickness compensa-
tion. In the Inquiry’s assessment, these changes will considerably 
reduce the risk of transitioning requirements being applied that can 
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be viewed as unreasonable in relation to the individual’s age. For 
example, it will not be possible to base a refusal on an assessment 
that the possibilities of rehabilitation are not exhausted if, in practice, 
the measures would only be completed after the point in time when 
the individual can no longer receive sickness compensation.  

The Inquiry makes the assessment that there are, in addition, 
reasons to make an additional adjustment of the labour market 
concept for persons with a long-lasting reduction of their work capa-
bility who are coming close to their pension. These special rules are 
in line with the approach that the individual’s work capability should 
be examined in relation to jobs that it is reasonable and realistic that 
the individual can get. Against this background, the Inquiry con-
siders that special rules for older individuals are needed to make 
sickness compensation a benefit that is fit for purpose.  
As mentioned above, the Inquiry’s terms of reference state that 

it is important that the individual’s work capability is mobilised as 
far as possible: that the regulations are appropriately designed so that 
the right compensation is given to the right person; and that there is 
no question of departing from the principle that sickness compen-
sation is only given to persons with a long-lasting reduction of their 
work capability. A long-lasting reduction of work capability will still 
be required, as will the absence of remaining rehabilitation measures, 
even for older individuals. With the Inquiry’s proposal a reduction 
of work capability on account of sickness will still be required.  

Furthermore, the current legislative history already states that re-
duced performance linked to natural ageing does not give the right to 
compensation at this level. This will also apply in the future. Sickness 
compensation will not be granted in cases of ailments arising from 
normal ageing that do not reduce the individual’s work capability. 

The right to activity compensation for reduced 
work capability 

Current rules 

Activity compensation for reduced work capability can be granted if 
the individual applies for the compensation or if Försäkringskassan 
replaces the individual’s sickness benefit, rehabilitation benefit, annuity 
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or compensation for hospital care under the Social Insurance Code 
(SIC) with activity compensation.  

For an individual to have the right to activity compensation their 
work capability has to be reduced for at least one year as a result of 
sickness or some other reduction of their physical or mental perfor-
mance, Activity compensation is time-limited and is granted for 1–
3 years at a time, at the earliest as of the month when the individual 
turns 19 and no later than until and including the month when the 
individual turns 30. The compensation can be granted as a full com-
pensation or as three-quarters, one-half or one-quarter of the full level.  

The Inquiry’s Analysis 

As regards activity compensation, the Inquiry has found that the 
increase that took place from the early 2000s up until 2015 in the 
number of young people receiving this compensation is explained by 
a combination of factors: an increase in mental ill health among young 
people; a population increase in the 19–29 age group; and younger 
and younger people applying for the compensation, which has also 
meant that they stay longer in the insurance scheme. Even though 
the compensation is time-limited, it is very common for individuals 
to be granted several periods of activity compensation. 60 per cent of 
recipients of activity compensation also move on to sickness compen-
sation when they turn 30. 

Since 2016 there has been a decline and the refusal rate has in-
creased. As in the case of sickness compensation, this can chiefly be 
explained by changes in Försäkringskassan’s application of the regu-
lations. Like sickness compensation, activity compensation also has 
problems regarding stability in application of the regulations. For 
instance, the refusal rate has increased over time, from 13 per cent in 
2014 to 40 per cent in 2019. However, it can be noted that the share 
of refusals in activity compensation has decreased slightly as of 2019.  

The Inquiry does not make any appraisal of whether the changes 
in processing were necessary; nor does the Inquiry make any 
appraisal of whether the subsequent stricter application of the 
regulations is legally more correct. However, the Inquiry considers 
that it is problematic, not least from the perspective of legal 
certainty, that the shares of applications refused and granted can 
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swing so strongly without any amendment to either the legislation 
or case law.  

The Inquiry’s proposals 

When determining an individual’s right to activity compensation 
the assessment of the insured parson’s work capability should be 
made in relation to the same labour market concept as is used in 
the examination of sickness benefit. 

 
The Inquiry proposes that when determining the right to activity 
compensation, the assessment of the individual’s work capability 
should be made in relation to the same labour market concept as is 
used when deciding the right to sickness benefit.  

As mentioned above, a harmonisation of these concepts is judged 
to be an appropriate change, partly in order to remedy the problem 
that many individuals remain on long periods of sick leave even 
though no further measures are available to enable them to improve 
their work capability. This problem is most common for individuals 
who are over 30, but can also apply to some extent to individuals 
under 30 regarding the possibility of replacing sickness benefit with 
activity compensation if their work capability can be considered to 
be reduced for at least one year in jobs normally found in the labour 
market . In that case, the individual will, in other words, continue on 
sickness benefit even though it is compensation given on a day-to-
day basis.  

There are advantages to harmonising the labour market concept 
throughout the sickness insurance. It ought, for instance, to make it 
easier for the actors affected when examining the right to compen-
sation. This applies, for example, to assessments made by health care 
of the individual’s medical condition.  

 

A codified standard of proof should be introduced for the exa-
mination of the right to activity compensation. There should be 
considered to be a right to activity compensation if it is probable 
that work capability is reduced in the way provided. 
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The Inquiry considers that a codification of the standard of proof 
should be introduced at the same time for sickness compensation 
and activity compensation. The Inquiry’s assessment is that the same 
standard of proof should be introduced as for the right to sickness 
compensation, i.e. the standard of proof of “probable”.  

Work, studies, voluntary work, etc. during a period 
of sickness compensation or activity compensation 

Current rules 

Depending on whether an individual has been granted sickness com-
pensation or activity compensation and when in time the decision 
was taken, different rules apply concerning their possibilities to work, 
study, participated in voluntary work, and other activities. In this 
part, the Inquiry has therefore divided the benefit recipients into 
three different groups.  

Group 1 is persons granted sickness compensation under the rules 
that applied before 1 July 2008. This target group contains persons 
granted compensation as of the age of 16 at the earliest. The com-
pensation is not time-limited but ends in the month when the person 
turns 65.  

The rules for granting sickness compensation were amended on 
1 July 2008. The regulations that applied before that date had less 
strict requirements for the right to sickness compensation. Persons 
in group 1 can work, study etc. without any effect on their right to 
compensation. It is only if they receive income for their work that 
they have to apply to work under the rules for so called sliding de-
ductions. If a person earns more than a certain exempt amount, an 
amount corresponding to 50 per cent of their income is deducted 
from the sickness compensation to be paid.  

Group 2 is persons granted sickness compensation under the rules 
that applied as of 1 July 2008. As for group 1, the position is that the 
compensation is not time-limited but ends in the month when the 
person turns 65.  

Group 3 is persons who receive activity compensation for re-
duced work capability. 

A common provision for persons in groups 2 and 3 is that if the 
work capability of these persons improves while they are receiving 
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compensation, they can work or study with so called dormant com-
pensation. This means that their right to compensation stands, but 
no payment of compensation is made during the dormant period. If 
they work, their compensation can be partially dormant (at the same 
levels as compensation can be granted) for at least one calendar month.  

If they study, the entire compensation is dormant, irrespective of 
whether their studies are full-time or part-time. Persons who belong 
to group 3 can also study for a maximum trial period of six months. 
The trial period means that the individual is allowed to retain their 
activity compensation while studying. The position for these indi-
viduals is that they also have the right to activities under the Social 
Insurance Code. These activities have to be intended to have a bene-
ficial effect on the individual’s medical condition or physical or mental 
performance. 

The Inquiry’s Analysis 

Group 1 – sickness compensation under the rules before 1 July 2008  

Few individuals in this target group use the possibility of working 
under the rules for sliding deductions. At the end of 2019 the group 
numbered around 144 000 individuals. In the same year just over 
5 900 individuals were working under the sliding deduction rules.  

One reason why few individuals in this group work is that, overall, 
the individuals in this group have low residual work capability. 
Other factors that have an effect are the onerous administration for 
work under the sliding deduction rules and concern about possible 
repayment demands that may not arise until the year after a period 
of work.  

Groups 2 and 3 – sickness compensation under the rules as of 1 July 
2008 and activity compensation for reduced work capability  

A common feature of groups 2 and 3 is that, overall. these indivi-
duals have low residual work capability, which means that few use 
the possibilities of doing paid work or studying while they are 
receiving compensation.  
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Studies can be a way for individuals to gain or regain work capa-
bility and thereby come closer to the labour market. If it is not 
possible to retain partial compensation during part-time studies, this 
is a barrier to the individual being able to study while they are re-
ceiving compensation.  

At the same time as these forms of compensation are intended to 
provide incentives to mobilise the work capability that individuals 
do have, they are also intended to provide security and good life 
circumstances for individuals whose work capability is wholly or 
partly reduced. So there is a conflict here between the objectives of 
generous compensation systems and drivers to leave the compensa-
tion for work and self-support. For the system to be seen as legiti-
mate and fair, a well-considered balance is thus required between 
these two factors. For individuals, concern that this will lead to their 
work capability being reappraised and their compensation reduced 
or withdrawn can sow doubt about whether to get involved in vol-
untary work or undertake other forms of tasks in their leisure time. 

One of the purposes of activity compensation is to stimulate 
young people to engage in activities while receiving compensation. 
Young people who have the right to activity compensation can also 
receive compensation for expenses for activities intended to have a 
beneficial effect on the individual’s medical condition or physical or 
mental performance. However, there is a shortage of activities for 
persons with activity compensation. Försäkringskassan has also had 
difficulty in implementing its coordinating role concerning activities 
and there is no follow-up of the activities at the individual and general 
level. 

The Inquiry’s Proposals 

Group 1 – sickness compensation under the rules before 1 July 2008  

The exempt amounts under the sliding deduction rules should be 
based on the income base amount.  

 
Many individuals working under the sliding deduction rules have 
incomes that fall within the exempt amount applicable to them. 
Doing so means that the individual does not risk having their work 
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income affect their payments of sickness compensation; it also 
reduces the risk that they will be liable to repay compensation paid 
at the reconciliation, which is not made until two years after they 
have worked under the sliding deduction rules. Under present legis-
lation, exempt amounts for sliding deductions are calculated using 
the price base amount. To give these individuals incentives to work 
to a greater extent, the Inquiry proposes that exempt amounts should 
be calculated on the basis of the income base amount. Since the 
exempt amounts relate to income, the present calculation of these 
amounts using the price base amount do not, however, follow the 
general growth of earnings to a sufficiently high a degree. Instead, 
the exempt amounts have been eroded over time since incomes from 
work have increased faster than prices. This means that, in practice, 
a person working today under the sliding deduction rules can work 
less time before reaching their exempt amount compared to when 
the system was introduced in 2009. To ensure that the exempt amounts 
will follow earnings growth better, the Inquiry thus proposes that 
the income base amount also be used to calculate the exempt amounts 
for sliding deductions.  

This alteration of the calculation may possibly also induce some 
individuals who currently do not work at all under the sliding deduc-
tion rules to start working since, thanks to this change, they will 
have higher margins before payment of their sickness compensation 
is affected. Hence, it is primarily the marginal effects for individuals 
on low incomes that will be reduced with this proposal.  

 

Försäkringskassan should be commissioned to develop calculation 
support for sliding deductions of sickness benefit.  

 
There is uncertainty among some people covered by the sliding de-
duction rules about what the financial consequences would be if they 
worked under these regulations. Several individuals who are consid-
ering working with sliding deductions also want to get help from 
Försäkringskassan in calculating their incomes. If individuals have 
incomes that are higher than was calculated, they risk needing to 
repay their compensation two years after working under the sliding 
deduction rules since their final sickness compensation is set when 
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the individual’s pensionable income has been set by the Swedish Tax 
Agency.  

Calculation support for sliding deductions can reduce the uncer-
tainty concerning the financial effects for the individual of working 
under these regulations and can therefore mean that more people 
will dare to work under the sliding deduction rules. The Inquiry there-
fore recommends that Försäkringskassan should be commissioned 
to develop calculation support for sliding deductions of sickness 
benefit.  

Group 2 – sickness compensation under the rules as of 1 July 2008 
and group 3 – activity compensation for reduced work capability 

More flexible possibilities of working with dormant sickness com-
pensation and activity compensation should be introduced: Slid-
ing declarations of dormant compensation should be possible. 
The shortest possible period for which it should be possible to 
declare the compensation dormant should be one hour per calendar 
month. 

 
At present few individuals make use of the possibility of doing paid 
work with dormant sickness compensation or activity compensation. 
One of the main explanations of the low uptake is that, in general, 
individuals who have been granted sickness compensation have very 
limited work capability and this capacity does not improve over time 
either. Another important explanation is that the nature of the labour 
market means that these individuals often have difficulty finding a 
job that suits them and an employer who is willing to receive them. 
There is also a concern among many individuals that their compen-
sation may be withdrawn or reduced on being granted or after work 
with dormant compensation as well as a fear that they will only be able 
to cope with working for short periods at a time. The fact that the 
system of dormant compensation while working is not particularly 
flexible is yet another factor that can make it more difficult for indi-
viduals to work during a period with compensation since it does not 
provide scope for short periods of work.  

With a system of dormant compensation that also permits short 
spells of work without the compensation having to be declared dor-
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mant for a whole month, more individuals can be given scope to also 
use their residual work capability in more temporary work. This can 
also increase the possibilities that every individual can use the resid-
ual work capability they de facto possess. It is also conceivable that 
it would make it easier for individuals to accept a job opportunity 
that suits them even if it is of a more temporary and less extensive 
nature.  
The Inquiry’s assessment is that a more flexible rule of this kind 

could be a more suitable and more predictable system both for the 
individuals and for potential employers. A more flexible possibility 
of dormant compensation could also contribute to reducing the con-
cern among individuals that work with dormant compensation risks 
leading to their benefit being withdrawn or reduced. 

 

It should be possible to have sickness compensation and activity 
compensation declared partially dormant during a period of studies: 
When an individual studies, their compensation should be de-
clared dormant to an extent that corresponds to how much they 
are studying, but with dormant compensation at one of the levels 
full, three-quarters, half or one quarter.  

 
Extremely few individuals make use of the possibility of studying 
with dormant compensation. In the Inquiry’s assessment it is desir-
able that more individuals test their study capacity, partly because 
studies can both be a path into working life and an end in themselves 
for greater quality of life. One barrier to individuals making use of 
the possibility of dormant compensation for studies is that it is not 
possible to have partial compensation when studying even when the 
person concerned intends to study part time. The present regulations 
providing that the whole of the compensation is declared dormant 
irrespective of the scope of the studies is, in the Inquiry’s assessment, 
a major barrier to more people daring to use the possibility of study-
ing with dormant compensation.  
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Voluntary work, leisure activities or other activities of a volun-
tary nature should not affect the right to sickness compensation 
unless they mean that the individual displays a work capability 
corresponding to paid work in a specified occupational group 
that contains jobs normally found in the labour market or other 
suitable work that is available to the individual. 

However, an individual should always have the right to engage 
in tasks in the form of voluntary work or other undertakings of 
a voluntary nature, as long as their total scale is less than ten hours 
per week and they do not provide any income. In these cases no 
assessment should be made of work capability demonstrated.  

 
There are major uncertainties about the limits that determine what 
kinds of activities an individual can take part in in their leisure time 
without this affecting their right to sickness or activity compensa-
tion. These uncertainties often have the effect that persons with sick-
ness or activity compensation are reluctant to participate in e.g. volun-
tary organisations.  

The Inquiry is therefore of the view that changes are required to 
the regulations that make it easier for individuals to participate in 
community life without a risk that these activities will entail that 
their sickness compensation will be reviewed and withdrawn. Here 
a balance needs to be struck between, on the one hand, greater pos-
sibilities that encourage individual individuals to participate more in 
community life and, on the other hand, the legitimacy aspect that 
persons who display great capacities and improvement compared 
with when the decision on their compensation was made should not 
be able to simply retain their compensation. In the Inquiry’s assess-
ment, the present proposal is balanced in terms of these opposing 
considerations.  

Group 3 – activity compensation for reduced work capability 

The trial period for studies should be extended to 12 months.  

 
The trial period for studies gives individuals a possibility of studying 
without payment of their activity compensation being affected. 
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However, for many individuals a trial period of six months is too 
short. The trial period can also be shorter than six months’ studies 
since a calendar month is used up irrespective of how many days the 
individual actually studies in that month. Moreover, it can be seen as 
unfair that the trial period is six months irrespective of the pace of 
the individual’s studies since it can be felt that individuals who study 
full time are able to get more out of their studies during the period 
concerned than individuals studying part time are able to. It is also 
be good if more individuals test their study capacity, both because it 
can be a path into working life and because it in itself is a meaningful 
activity.  
 

A new labour market policy framework programme should be set 
up for individuals who have been granted activity compensation 
and who need measures from the Swedish Public Employment 
Service, Arbetsförmedlingen, in order to gain or regain work capa-
bility.  

The framework programme should include measures relating 
to employment preparation activities and vocational rehabilita-
tion activities that are adapted to the needs of the individual. 

 
The individuals who have activity compensation on account of re-
duced work capability are young and often have both mental ill 
health and a disability. This is a vulnerable group that is, in different 
ways, often in need of society’s support to gain work capability and 
get possibilities of supporting themselves through paid work. However, 
activity compensation has not come to be characterised by the active 
approach that was envisaged when the benefit was introduced. For 
instance, the range of measures that the young people receive does 
not correspond to the needs and demands of the recipients of activity 
compensation. At present, Arbetsförmedlingen and Försäkrings-
kassan collaborate to support young people granted activity com-
pensation. Even more needs to be done in this regard, not least be-
cause the requirements to be granted activity compensation will, 
according to the proposals in this report, be slightly more generous. 
The Inquiry therefore proposes that the activities will be provided 
with special framework active labour market policy programme 
specifically aimed at young people with activity compensation.  
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Försäkringskassan should be commissioned to develop statistics 
on what activities under the Social Insurance Code individuals 
participate in.  

Studies should be conducted of what activities have the most 
beneficial effect on the physical and mental performance of indi-
viduals. 

 
The absence of continuous monitoring and evaluation of the activi-
ties the recipients of activity compensation take part in and the 
effects of these activities contributes to the difficulty in obtaining an 
overall picture of the activities conducted at an aggregated level. This 
also makes it more difficult for Försäkringskassan to assess which 
activities have worked in specific cases and which ones may be 
appropriate for particular individuals. 

Groups 1–3 

Försäkringskassan should be commissioned to provide targeted 
information to these target groups about the possibilities of work, 
studies, etc.  

 
Information about the rules and how a reform works contributes to 
the impact that regulatory amendments have. To ensure that the pro-
posed regulatory amendments regarding the conditions for work, etc. 
during a period with compensation will have an impact, the Inquiry 
therefore considers that the Government should give Försäkrings-
kassan a commission on information measures targeted at the indivi-
duals affected about the new rules.  

Benefits during Rehabilitation  

Current rules 

At present benefits during rehabilitation consist of sickness benefit 
for preventive purposes and rehabilitation compensation (which 
consists of two parts, rehabilitation benefit and special grant).  
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Sickness benefit for preventive purposes is only granted to an 
individual who is undergoing medical treatment or rehabilitation in 
order to prevent a sickness, shorten their period of sickness or to 
prevent or even remove work incapacity.  

Rehabilitation allowance is granted for individuals who have re-
duced work capability and who are in need of vocational rehabilita-
tion under the Social Insurance Code.  

The Inquiry’s Analysis 

Today, both rehabilitation compensation and sickness benefit for 
preventive purposes (below preventive sickness benefit) see only 
limited use. The number of people that rehabilitation compensation 
has declined, both in absolute terms and as a share of persons receiv-
ing sickness benefit. More people receive preventive sickness benefit 
compared to twenty years ago, but they are still only a small fraction 
of the employed.  

As regards the preventive sickness benefit, the present regime is 
not flexible and contains requirements that are hard to assess. In 
addition, the relevant actors often make different assessments of cen-
tral requirements and concepts. This, along with lack of clarity in gov-
ernance and about the purpose of the benefits, are, in the view of the 
Inquiry, probable explanations why the use of the benefit is limited.  

The application of the regulations and the limited use of the bene-
fit then have negative effects that entail administrative difficulties, 
different outcomes between individuals with travelling times of dif-
ferent lengths and a risk of non-delivery of essential treatment for 
economic reasons. At the same time, there is a view among the rele-
vant actors that it should be possible to use the benefit more to pre-
vent ill health, sickness, and sickness absence.  

At present there is a requirement that the treatment must be based 
on science and proven experience to give the right to compensation. 
Försäkringskassan interprets this as a requirement of evidence-based 
health care. Several types of common treatment methods have diffi-
culty meeting requirements of evidence-based measures. However, 
the Inquiry has also been able to find signs that the requirement is 
being applied more leniently in the processing of cases. The restric-
tion to actual time and to at least two hours per day excludes many 
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from the compensation. This has an unfair impact on different indi-
viduals, especially considering that travelling time is included.  

Unlike the situation regarding sickness benefit when work capa-
bility is reduced and sickness compensation, the granting rate is high, 
but the uptake is low. 

As regards rehabilitation allowance, few insured parties use the 
benefit and there is also a clear trend of decreasing use. Previously 
individuals with diseases of the musculoskeletal system dominated 
the benefit, but now psychiatric diagnoses are must common (70 per 
cent). As regards what measures are granted, occupational rehabili-
tation is the most common by far; education seldom occurs. The main 
reason for the decline in use and the low use is a decrease in the 
occurrence of vocational rehabilitation measures. Moreover, reha-
bilitation benefit is granted later and later in sickness cases. Another 
factor that has contributed to this development is the change in 
Försäkringskassan’s application as a result of a follow-up of legal 
quality by the Agency in 2016. 

The Inquiry’s proposals  

The benefit preventive sickness benefit should be replaced by a 
new benefit that should be called prevention allowance.  

Prevention allowance should consist of prevention benefit and 
prevention grant.  

Prevention benefit should be granted to an individual who in-
curs an income loss because they are undergoing a preventive 
medical treatment or vocational treatment or measure in order to 
prevent sickness, to shorten their period of sickness or to wholly 
or partly prevent a deterioration of their work incapacity. The 
measure should be needed to be able to attain at least one of the 
purposes and measures can be combined. However, reduced work 
capability or sickness should not be a condition for the granting 
of the allowance. 

It should also be possible to grant prevention allowance in the 
case of preventive vocational measures, in addition to medical 
treatment and rehabilitation. Measures included in the employer’s 
preventive responsibility for the work environment should not 
be able to lead to a right to prevention allowance. 
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Prevention grant should compensate for additional costs that 
arise in conjunction with preventive treatment and measures for 
which prevention benefit can be granted. 

 
The existing regulations for preventive sickness benefit are outdated 
and marred by some deficiencies. The reform proposal is intended 
to clarify the rules on preventive benefits and expand them so that 
also preventive measures of a vocational nature can be included. The 
purpose of this new allowance is to make it simpler to participate in 
preventive rehabilitation measures. 

The treatment forms used today differ from those that were used 
when the current regulations were put in place. For example, it is not 
always medical professionals who perform the actual treatment, but 
it can nonetheless be an effective medical treatment. Most impor-
tantly, the Inquiry’s proposal would mean that also vocational reha-
bilitation can be used for preventive purposes. The employer’s pre-
ventive responsibilities under work environment regulation will not 
be affected by this new benefit, and only vocational measures that 
go beyond that responsibility will be covered by the new benefit.  
 

The proposes that rehabilitation benefit should be granted on a 
sliding scale for an income loss corresponding to the time 
required for the rehabilitation.  

For it to be possible to grant rehabilitation benefit, an individ-
ual’s work capability must be reduced by at least a quarter. For mea-
sures exceeding 25 per cent, the compensation is on a sliding scale 
corresponding to the time required for the rehabilitation measure.  

In cases where the individual is entitled to both rehabilitation 
benefit and sickness benefit at the same time, the individual should 
only be granted rehabilitation benefit. In that case the compensa-
tion should correspond to the total size of the reduction of the 
individual’s work capability.  

Days of rehabilitation benefit are included in the rehabilitation 
chain, but work capability should not be assessed against the fixed 
time limits in the chain. 

 
One purpose of the proposal is that rehabilitation benefit should 
make it more possible than at present for the individual to be able to 
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participate in vocational rehabilitation in a flexible way while being 
able to receive compensation under the Social Insurance Code in 
cases where a loss of income arises. The Inquiry also considers that 
the present rules about rehabilitation benefit and sickness benefit 
impede flexible organisation of vocational rehabilitation.  

The Inquiry can note that one conceivable disadvantage of the 
possibility of granting rehabilitation benefit on a sliding scale is that 
it may be more difficult for both the individual and Försäkrings-
kassan to overview the compensation and how much compensation 
has to be paid. However, the Inquiry makes the assessment that the 
advantages in the individual receiving compensation for the actual 
loss of income they incur for their participation in the rehabilitation 
measure outweigh the disadvantages.  

 

Försäkringskassan should ensure that an assessment of the indi-
vidual’s need for rehabilitation is made as soon as possible, but 
no later than 60 days after the beginning of the individual’s sick 
leave period. 

 
One reason why vocational rehabilitation has become less common 
is that rehabilitation is being applied at a later stage of the sick leave 
period. As part of its coordinating role, Försäkringskassan is respon-
sible for ensuring that the need for rehabilitation measures is inves-
tigated as early as possible in these cases. Försäkringskassan has to 
ensure, in consultation with the individual, that the need for reha-
bilitation is established as soon as possible and that the measures 
needed for effective rehabilitation are taken. The Inquiry considers 
that a greater focus is needed on early investigations so that the indi-
vidual’s need for rehabilitation can be made clear as soon as possible 
and adequate measures applied at the right time. In most instances 
the measures should be applied when there is still a clear link to the 
workplace. This is most common early in a sickness case. As their 
sickness absence gets longer, the individual’s link to their workplace 
generally also gets weaker, and the employment contract may even 
be terminated.  
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Försäkringskassan should be commissioned to compile statistics 
over the rehabilitation measures that are compensated by the pre-
vention allowance and rehabilitation allowance.  

 
At present Försäkringskassan does not collect complete statistics of 
what rehabilitation measures receive compensation in the form of 
preventive sickness benefit and rehabilitation allowance. This lack of 
statistics makes it more difficult for Försäkringskassan to follow up 
whether the purpose of the rehabilitation carried out is achieved. A 
systematic follow up is of decisive importance in increasing know-
ledge about what measures are successful. This applies both at the 
individual level and system level. As previously mentioned, more stud-
ies are also needed of the effects of different forms of rehabilitation 
measures.  

Against the background of the above-mentioned circumstances, 
the Inquiry considers that the Government should commission För-
säkringskassan to develop statistics of what rehabilitation measures 
and preventive measures under the Social Insurance Code individuals 
take part in. The Government should also fund additional research 
on the effects of different rehabilitation measures. These statistics 
can for instance, be used for research on which measures are appro-
priate. 

Impact of the Proposals  

Assessing the impact of changes in social insurance systems is not 
an easy task. This is due partly to the inherent difficulties in assessing 
how many more or how many fewer that will be granted a certain 
benefit when rules change, partly due to the difficulties to assess 
changes in human behaviour in light of the new rules. 

Through estimates of how the proposals will affect the number 
of benefit recipients, and analysis of e.g. the extent to which these 
recipients would otherwise receive other benefits, and changes in 
costs of administering the benefits, the Inquiry has been able to 
assess the impact that the proposals will have on the public finances. 
These impacts are summarised in table S.1.  
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Table S.1 Summary of changes to government expenditure due to 
the Inquiry’s proposals  

Million SEK  

Increased governmnet expenditures Year 1 Year 2 Long term 

The right to sickness compensation    
Benefits 30–250 70–530 +0,5 % of GDP 
Administration 30–90 10–70  
The right to activity compensation    
Benefits 130 390  
Administration 65 45  
Work, studies etc during time with 
sickness or activity compensation 

   

Benefits -30 -30  
Administration 50 50  
Rehabilitation benefits    
Benefits 90 90 -400 to - 1 900 
Administration + +  
Total    
Benefits 220–440 520–980  
Administration 145–205 105–165  

Source: Own calculations. 
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1 Författningsförslag 

1.1 Förslag till lag om ändring 
i socialförsäkringsbalken 

Härigenom föreskrivs i fråga om socialförsäkringsbalken  
dels att 27 kap. 6 och 7 §§ ska upphöra att gälla, 
dels att rubriken närmast före 27 kap. 6 § ska utgå, 
dels att 5 kap. 9 och 14 §§, 6 kap. 6 §, 23 kap. 2 och 3 §§, 24 kap. 3 §, 

26 kap. 17 och 21 §§, 27 kap. 1, 15, 26 och 28 §§, 28 kap. 11 §, 29 kap. 
1–3 §§, 30 kap. 9 §, 31 kap. 1–3, 8, 12 och 14 §§, 31 a kap. 4 och 7 §§, 
33 kap. 1, 5, 6, 10–12 §§, 36 kap. 1, 9 a, 12, 15 b, 18 a, 19 och 22 §§, 
37 kap. 6 och 7 §§, 41 kap. 4§, 46 kap. 18 §, 47 kap. 17 §, 103 c kap. 
4 §, 103 d kap. 6 och 8 §§, 108 kap. 1 §, 110 kap. 57 § och rubrikerna 
närmast före 29 kap., 31 kap. 8 och 14 §§ ska ha följande lydelse, 

dels att det ska införas två nya kapitel, 31 b–31 c kap., tolv nya 
paragrafer, 27 kap. 55 c §, 31 kap. 3 a och 15 §§, 33 kap. 6 a, 10 a och 
20 a §§, 36 kap. 12 a–12 d och 24 a §§, 108 kap. 23 § och närmast före 
27 kap. 55 c §, 31 kap. 15 §, 33 kap. 6, 6 a och 20 a §§ och 36 kap. 
24 a § nya rubriker av följande lydelse, 

dels att det närmast före 33 kap. 7 § ska införas en ny rubrik som 
ska lyda ”Nedsatt arbetsförmåga vid aktivitetsersättning”. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

5 kap. 
9 §1 

Den som är bosatt i Sverige är försäkrad för följande förmåner: 
Avdelning B Familjeförmåner 
1. föräldrapenning på lägstanivå och grundnivå, (11 och 12 kap.) 
2. barnbidrag, (15 och 16 kap.) 

 
1 Senaste lydelse 2018:1265. 
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3. underhållsstöd, (17–19 kap.) 
4. adoptionsbidrag, (21 kap.) 
5. omvårdnadsbidrag (22 kap.) 
 
Avdelning C Förmåner vid sjukdom eller arbetsskada 
6. sjukpenning i särskilda fall, (28 a kap.) 
7. rehabilitering, bidrag till 

arbetshjälpmedel, särskilt bidrag 
och rehabiliteringspenning i sär-
skilda fall, (29–31 a kap.) 

7. rehabilitering, bidrag till 
arbetshjälpmedel, rehabiliterings-
bidrag, preventionsbidrag, rehabi-
literingspenning i särskilda fall 
och preventionspenning i särskilda 
fall, (29–31 c kap.) 

8. sjukersättning och aktivitetsersättning i form av garantiersätt-
ning, (33 och 35–37 kap.) 

 
Avdelning D Särskilda förmåner vid funktionshinder 
9. merkostnadsersättning, (50 kap.) 
10. assistansersättning, (51 kap.) 
11. bilstöd, (52 kap.) 
 
Avdelning E Förmåner vid ålderdom 
12. garantipension, (55, 56, 65–67 och 69–71 kap.) 
13. särskilt pensionstillägg, (73 kap.) 
14. äldreförsörjningsstöd, (74 kap.) 
 
Avdelning F Förmåner till efterlevande 
15. efterlevandestöd, (77, 79 och 85 kap.) 
16. garantipension till omställningspension, (77, 81 och 85 kap.) 
 
Avdelning G Bostadsstöd 
17. bostadsbidrag, (95–98 kap.) 
18. bostadstillägg, och (100–103 kap.) 
19. boendetillägg. (103 a–103 e kap.) 

 
14 §2 

Förmåner får lämnas om ut-
landsvistelsen kan antas vara längst 
sex månader. Äldreförsörjnings-

Förmåner får lämnas om ut-
landsvistelsen kan antas vara längst 
sex månader. Äldreförsörjnings-

 
2 Senaste lydelse 2011:1513. 
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stöd enligt 9 § 14 kan dock läm-
nas endast om utlandsvistelsen 
kan antas vara längst tre månader. 
Sjukpenning i särskilda fall enligt 
9 § 6 och rehabiliteringspenning 
i särskilda fall enligt 9 § 7 får för 
tid då en försäkrad vistas utom-
lands lämnas endast om Försäk-
ringskassan medger att den för-
säkrade reser till utlandet. 

stöd enligt 9 § 14 kan dock läm-
nas endast om utlandsvistelsen 
kan antas vara längst tre månader. 
Sjukpenning i särskilda fall enligt 
9 § 6 och rehabiliteringspenning 
i särskilda fall respektive preven-
tionspenning i särskilda fall enligt 
9 § 7 får för tid då en försäkrad 
vistas utomlands lämnas endast 
om Försäkringskassan medger att 
den försäkrade reser till utlandet. 

Förmåner enligt 9 § 8, 12, 13, 15 och 16 kan lämnas så länge den 
försäkrades bosättning i Sverige består. 

6 kap. 
6 §3 

Den som arbetar i Sverige är försäkrad för följande förmåner: 
 
Avdelning B Familjeförmåner 
1. graviditetspenning, (10 kap.) 
2. föräldrapenning på grundnivå eller sjukpenningnivå och tillfäl-

lig föräldrapenning, (11–13 kap.) 
 
Avdelning C Förmåner vid sjukdom eller arbetsskada 
3. sjukpenning, (24–28 kap.) 
4. rehabilitering, rehabiliter-

ingsersättning och bidrag till 
arbetshjälpmedel, (29–31 kap.) 

4. rehabilitering, rehabiliter-
ingsersättning, preventionsersätt-
ning och bidrag till arbetshjälp-
medel, (29–31 samt 31 b kap.) 

5. inkomstrelaterad sjukersättning och inkomstrelaterad aktivi-
tetsersättning, (33, 34, 36 och 37 kap.) 

6. arbetsskadeersättning, (39–42 kap.) 
7. närståendepenning, (47 kap.) 
 
Avdelning E Förmåner vid ålderdom 
8. inkomstgrundad ålderspension, (55–64 och 69–71 kap.) 
8 a. inkomstpensionstillägg, (74 a kap.) 
 

 
3 Senaste lydelse 2020:1239. 
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Avdelning F Förmåner till efterlevande 
9. inkomstrelaterad efterlevandepension, (77, 78, 80 och 82–85 kap.) 
10. efterlevandeförmåner från arbetsskadeförsäkringen, och (87 

och 88 kap.) 
11. efterlevandeskydd i form av premiepension. (89–92 kap.) 

23 kap. 
2 § 

Förmåner vid sjukdom eller arbetsskada enligt denna avdelning 
är 
– sjukpenning som lämnas vid sjukdom och nedsatt arbetsförmåga, 
– rehabiliteringsåtgärder vid sjukdom och nedsatt arbetsförmåga, 
– rehabiliteringsersättning i samband med rehabiliteringsåtgärder, 
 – preventionsersättning i sam-

band med åtgärder som syftar till 
att förebygga sjukdom, förkorta sjuk-
domstiden eller förebygga nedsätt-
ning av arbetsförmågan, 

– sjukersättning eller aktivitetsersättning när arbetsförmågan är 
långvarigt nedsatt, 
– arbetsskadeersättning vid skada i samband med förvärvsarbete, 
– statlig personskadeersättning vid skada i samband med vissa 

statliga eller kommunala verksamheter, 
– krigsskadeersättning till sjömän vid skada utomlands, 
– smittbärarersättning för inkomstförlust m.m., och 
– närståendepenning i samband med ledighet för vård av en svårt 

sjuk person. 
 

3 §4 
I detta kapitel finns inledande bestämmelser om förmåner vid 

sjukdom och arbetsskada. 
Vidare finns bestämmelser om 
– sjukpenning m.m. i 24–28 a kap., 
– rehabilitering och rehabiliteringsersättning i 29–31 a kap., 
 – preventionsersättning i 31 b–

c kap., 
– sjukersättning och aktivitetsersättning i 32–37 kap., 

  

 
4 Senaste lydelse 2011:1513. 
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– förmåner vid arbetsskada m.m. i 38–44 kap., och 
– särskilda förmåner vid smitta, sjukdom eller skada i 45–47 kap. 

24 kap. 
3 §5 

En försäkrads sjukpenninggrundande inkomst ligger också till 
grund för beräkning av följande förmåner enligt denna balk: 
– graviditetspenning, 
– föräldrapenning på sjukpenningnivå, 
– tillfällig föräldrapenning, 
– rehabiliteringspenning enligt 31 kap., 
 – preventionspenning enligt 

31 b kap.,  
– skadelivränta, 
– smittbärarpenning, och 
– närståendepenning. 

26 kap. 
17 §6 

SGI-skydd gäller under tid då den försäkrade inte förvärvsarbetar 
av någon anledning som ger rätt till ersättning i form av 

1. sjukpenning, 
2. ersättning för arbetsresor i stället för sjukpenning, 
 3. preventionsersättning, 
3. rehabiliteringsersättning, 

eller 
4. rehabiliteringsersättning, 

eller 
4. ersättning från arbetsskade-

försäkringen enligt 38–42 kap. 
som motsvarar ersättning enligt 
1–3 eller någon annan jämförbar 
ekonomisk förmån. 

5. ersättning från arbetsskade-
försäkringen enligt 38–42 kap. 
som motsvarar ersättning enligt 
1–3 eller någon annan jämförbar 
ekonomisk förmån. 

Om det inte finns skäl som talar emot det gäller SGI-skydd också 
under tid då den försäkrade har ansökt om sådan ersättning som an-
ges i första stycket 1 och väntar på ett slutligt beslut av Försäkrings-
kassan i ärendet. 

Första och andra styckena gäller endast för tid före 65 års ålder. 
 

 
5 Senaste lydelse 2011:1513. 
6 Senaste lydelse 2017:1305. 
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21 § 
För en försäkrad som får så-

dan behandling eller rehabiliter-
ing som avses i 27 kap. 6 § eller 
29 kap. 2 § och då får livränta 
från arbetsskadeförsäkringen en-
ligt 41 kap. eller motsvarande er-
sättning enligt annan författning, 
gäller vid sjukdom det som anges 
i andra stycket. 

För en försäkrad som får så-
dan preventionsåtgärd eller reha-
bilitering som avses i 29 kap. 2 § 
och då får livränta från arbets-
skadeförsäkringen enligt 41 kap. 
eller motsvarande ersättning enligt 
annan författning, gäller vid sjuk-
dom det som anges i andra stycket. 

Under den tid som livräntan betalas ut ska sjukpenningen be-
räknas på en sjukpenninggrundande inkomst som har fastställts på 
grundval av enbart den inkomst av eget arbete som den försäkrade 
kan antas få under denna tid. 

27 kap. 
1 §7 

I detta kapitel finns bestämmelser om 
– rätten till sjukpenning i 2–8 §§, 
– samordning med sjuklön i 9 §, 
– sjukpenning för anställda och vissa andra vid kortare sjukdoms-

fall, m.m. i 10–16 §§, 
– sjukanmälan i 17 och 18 §§, 
– ersättningsnivåer i 19 §, 
– förmånstiden och karens i 20–38 §§, 
– allmänt högriskskydd i 39 och 39 a §§, 
– särskilt högriskskydd i 40–44 §§, 
– förmånsnivåer och arbetsförmåga i 45 §, 
– bedömning av arbetsförmå-

gans nedsättning (rehabiliterings-
kedjan) i 46–55 b §§, och 

– bedömning av arbetsförmå-
gans nedsättning (rehabiliterings-
kedjan) i 46–55 c §§, och 

– arbetsgivarinträde m.m. i 56–61 §§. 
 

15 § 
Det som föreskrivs i 10 § gäl-

ler även för tid efter de första 14 
dagarna av sjukperioden för en 
försäkrad som får sådan behand-

Det som föreskrivs i 10 § gäl-
ler även för tid efter de första 14 
dagarna av sjukperioden för en 
försäkrad som får sådan behand-

 
7 Senaste lydelse 2018:647. 
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ling som avses i 6 § eller 31 kap. 
3 § och som under denna tid får 
livränta vid arbetsskada eller annan 
skada som avses i 41–44 kap. 

ling som avses i 31 kap. 3 § eller 
31 b kap. 3 § och som under 
denna tid får livränta vid arbets-
skada eller annan skada som av-
ses i 41–44 kap. 

 
26 §8 

Som sjukperiod anses tid då en försäkrad 
1. i oavbruten följd lider av sjukdom som avses i 2 §, 
2. har rätt till sjukpenning en-

ligt 6 §, 
 

3. har rätt till rehabiliterings-
ersättning enligt 31 kap. 2 och 
3 §§, eller 

2. har rätt till rehabiliterings-
ersättning enligt 31 kap. 2 och 
3 §§, eller 

4. får sjukpenning eller sjuk-
penning i särskilda fall enligt 
112 kap. 2 a §. 

3. får sjukpenning eller sjuk-
penning i särskilda fall enligt 
112 kap. 2 a §. 

Om rätt till sjukpenning för den försäkrade uppkommer i 
omedelbar anslutning till en period med lön enligt 34 § sjömanslagen 
(1973:282), en sjuklöneperiod enligt lagen (1991:1047) om sjuklön 
eller en period när en arbetsgivare för sjömän som avses i sjömans-
lagen har betalat ut lön vid sjukdom med stöd av sådant kollektiv-
avtal som avses i 56 §, ska sjukperioden enligt denna lag anses om-
fatta också sådana perioder. 
 

28 §9 
Till en försäkrad som har rätt 

till sjukpenning under medicinsk 
behandling eller medicinsk rehabi-
litering enligt 6 § lämnas sjukpen-
ning på normalnivån eller fortsätt-
ningsnivån utan beaktande av 
sådan karens som avses i 27 och 
27 a §§. 

Detsamma gäller för den som 
betalar egenavgift och som gjort 
anmälan om karenstid på 1 dag 

För en försäkrad som betalar 
egenavgift och som gjort anmälan 
om karenstid på 1 dag enligt 29 § 
lämnas sjukpenning på normal-
nivån eller fortsättningsnivån för 
den första dagen i en sjukperiod 
utan beaktande av sådan karens 
som avses i 27 och 27 a §§.  

 
8 Senaste lydelse 2017:1305. 
9 Senaste lydelse 2018:647. 
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enligt 29 §, för den första dagen i 
en sjukperiod 
 

 Bedömning av arbetsförmågan 
under tid med 
rehabiliteringspenning 

 
55 c § 

 Under tid för vilken den för-
säkrade får rehabiliteringspenning 
för deltagande i arbetslivsinriktad 
rehabilitering ska bedömningen 
av arbetsförmågan enligt 46–
49 §§ göras enligt den bestäm-
melse som var tillämplig vid den 
tidpunkt då rehabiliteringen på-
börjades. 

28 kap. 
11 §10 

Till den del den försäkrade är 
arbetslös lämnas hel sjukpenning 
med högst 543 kronor om dagen. 
Detta gäller dock inte sjukpenning 
som avses i 27 kap. 6 §. 

Till den del den försäkrade är 
arbetslös lämnas hel sjukpenning 
med högst 543 kronor om dagen. 

 
III Rehabilitering och 

rehabiliteringsersättning 
III Rehabilitering, 

rehabiliteringsersättning och 
preventionsersättning 

29 kap. 
1 §11 

I denna underavdelning finns bestämmelser om 
– rehabilitering i 30 kap., 
– rehabiliteringsersättning i 

31 kap., och 
– rehabiliteringsersättning i 

31 kap., 

 
10 Senaste lydelse 2015:453. 
11 Senaste lydelse 2011:1513. 

252 ( 2864 )



SOU 2021:69 Författningsförslag 

101 

– rehabiliteringspenning i sär-
skilda fall i 31 a kap. 

– rehabiliteringspenning i sär-
skilda fall i 31 a kap., 
– preventionsersättning i 

31 b kap., och 
– preventionspenning i särskilda 

fall i 31 c kap. 
 

2 § 
Rehabilitering enligt bestämmelserna i denna underavdelning ska 

syfta till att en försäkrad som har drabbats av sjukdom ska få tillbaka 
sin arbetsförmåga och få förutsättningar att försörja sig själv genom 
förvärvsarbete (arbetslivsinriktad rehabilitering). 
 Preventionsåtgärder enligt be-

stämmelserna i denna underavdel-
ning ska syfta till att förebygga 
sjukdom, förkorta sjukdomstid, och 
förebygga nedsättning av arbets-
förmåga. 

 
3 §12 

Under den tid som den arbetslivsinriktade rehabiliteringen pågår 
kan rehabiliteringsersättning lämnas enligt bestämmelserna i 31 och 
31 a kap. 

 Under den tid som preven-
tionsåtgärder pågår kan preven-
tionsersättning lämnas enligt be-
stämmelserna i 31 b och 31 c kap.  

30 kap. 
9 § 

Försäkringskassan ska i sam-
råd med den försäkrade se till att 
– den försäkrades behov av re-

habilitering snarast klarläggs, och 
– de åtgärder vidtas som be-

hövs för en effektiv rehabilitering 
av den försäkrade. 

Försäkringskassan ska i sam-
råd med den försäkrade se till att 
den försäkrades behov av rehabi-
litering snarast, och senast dag 60 
i sjukperioden, klarläggs. Ett klar-
läggande inom denna tidsgräns be-
höver inte göras om det är uppen-
bart obehövligt. 

 
12 Senaste lydelse 2011:1513. 
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Om den försäkrade inte be-
döms ha behov av rehabilitering 
senast vid dag 60 i sjukperioden 
ska det fortlöpande under den fort-
satta sjukperioden följas upp om 
ett sådant behov uppstår. 

Försäkringskassan ska i samråd 
med den försäkrade även se till att 
de åtgärder vidtas som behövs för 
en effektiv rehabilitering av den 
försäkrade. 

31 kap. 
1 § 

I detta kapitel finns bestämmelser om 
– ersättningsformer i 2 §, 
– rätten till rehabiliteringsersättning i 3–7 §§, 
– rehabiliteringspenning i 8–13 §§, och 
– särskilt bidrag i 14 §. – rehabiliteringsbidrag i 14 §. 

 
2 § 

Rehabiliteringsersättning lämnas i följande former: 
1. Rehabiliteringspenning till 

en försäkrad som deltar i arbets-
livsinriktad rehabilitering. 

1. Rehabiliteringspenning till 
en försäkrad som deltar i arbets-
livsinriktad rehabilitering eller ut-
över deltagandet har nedsatt arbets-
förmåga enligt 3 a §.  

2. Särskilt bidrag till en för-
säkrad för kostnader som upp-
står i samband med arbetslivs-
inriktad rehabilitering. 

2. Rehabiliteringsbidrag till en 
försäkrad för kostnader som upp-
står i samband med arbetslivs-
inriktad rehabilitering. 

 
3 § 

Vid sjukdom som sätter ned en försäkrads arbetsförmåga med 
minst en fjärdedel har den försäkrade rätt till rehabiliteringsersätt-
ning under tid då han eller hon deltar i arbetslivsinriktad rehabiliter-
ing som avser att 
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1. förkorta sjukdomstiden, eller 
2. helt eller delvis förebygga eller häva nedsättning av arbets-

förmågan. 
 Den försäkrades arbetsförmåga 

ska bedömas enligt 27 kap. 46–
55 c §§. 

 
 3 a § 

En försäkrad som deltar i 
arbetslivsinriktad rehabilitering och 
har rätt till rehabiliteringsersätt-
ning i form av rehabiliteringspen-
ning enligt 3 § har rätt till rehab-
iliteringspenning även för tid då 
hans eller hennes arbetsförmåga är 
nedsatt på det sätt som föreskrivs i 
27 kap. 2–4 samt 46–55 §§. Den 
försäkrade ska för denna tid be-
viljas rehabiliteringspenning i stället 
för sjukpenning. 

 
Förmånsnivåer och 
arbetsförmåga 

Förmånens storlek och 
arbetsförmåga 

 
8 § 

Rehabiliteringspenning läm-
nas enligt följande förmånsnivåer: 

1. Hel rehabiliteringspenning 
lämnas för dag när den försäkrade 
saknar arbetsförmåga. 

2. Tre fjärdedels rehabiliterings-
penning lämnas för dag när den 
försäkrades arbetsförmåga är ned-
satt med minst tre fjärdedelar men 
inte saknas helt. 

3. Halv rehabiliteringspenning 
lämnas för dag när den försäkra-
des arbetsförmåga är nedsatt med 

Rehabiliteringspenning läm-
nas för dag då den försäkrade gör 
inkomstförlust genom att han eller 
hon behöver avstå från förvärvs-
arbete till följd av sådan rehabili-
tering som anges i 3 §. 

Ersättning lämnas för den tid, 
avrundat nedåt till hela timmar, 
som den försäkrade gör inkomst-
förlust enligt första stycket. 
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minst hälften men inte med tre 
fjärdedelar. 

4. En fjärdedels rehabiliterings-
penning lämnas för dag när den 
försäkrades arbetsförmåga är ned-
satt med minst en fjärdedel men 
inte med hälften. 

Arbetsförmågan ska under tiden för rehabiliteringsåtgärden anses 
nedsatt i den utsträckning den försäkrade på grund av åtgärden är 
förhindrad att förvärvsarbeta. 
 

12 §13 
Rehabiliteringspenningen ska minskas med det belopp den för-

säkrade för samma tid får som 
1. föräldrapenningsförmån, 
2. sjukpenning,  
3. sjukpenning eller livränta 

vid arbetsskada eller annan skada 
som avses i 40–44 kap. eller mot-
svarande ersättning enligt någon 
annan författning, dock endast till 
den del ersättningen avser samma 
inkomstbortfall som rehabiliter-
ingspenningen är avsedd att täcka, 
eller 

2. sjukpenning eller livränta 
vid arbetsskada eller annan skada 
som avses i 40–44 kap. eller mot-
svarande ersättning enligt någon 
annan författning, dock endast till 
den del ersättningen avser samma 
inkomstbortfall som rehabiliter-
ingspenningen är avsedd att täcka, 
eller 

4. studiestöd enligt studiestöds-
lagen (1999:1395), studiestarts-
stöd enligt lagen (2017:527) om 
studiestartsstöd eller ersättning 
till deltagare i teckenspråksutbild-
ning för vissa föräldrar (TUFF), 
dock inte till den del studie-
stödet är återbetalningspliktigt. 

3. studiestöd enligt studiestöds-
lagen (1999:1395), studiestarts-
stöd enligt lagen (2017:527) om 
studiestartsstöd eller ersättning 
till deltagare i teckenspråksutbild-
ning för vissa föräldrar (TUFF), 
dock inte till den del studie-
stödet är återbetalningspliktigt. 

Det som föreskrivs i första stycket gäller även för motsvarande 
förmån som lämnas till den försäkrade på grundval av utländsk lag-
stiftning. 
  

 
13 Senaste lydelse 2017:528. 
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Särskilt bidrag Rehabiliteringsbidrag 
 

14 § 
Särskilt bidrag lämnas under 

rehabiliteringstiden för kostnader 
som uppstår för den försäkrade i 
samband med rehabiliteringen. 
Regeringen eller den myndighet 
som regeringen bestämmer med-
delar ytterligare föreskrifter om 
sådant bidrag. 

Rehabiliteringsbidrag lämnas 
för kostnader som uppstår för den 
försäkrade i samband med reha-
bilitering enligt 3 § eller rehabili-
tering som en försäkrad som är 
beviljad sjukersättning eller akti-
vitetsersättning genomgår. Reger-
ingen eller den myndighet som 
regeringen bestämmer meddelar 
ytterligare föreskrifter om sådant 
bidrag. 

 
 Hänvisning till tillämpliga 

bestämmelser om sjukpenning 
 

 15 § 
När det gäller sådan rehabili-

teringspenning som avses i 31 kap. 
3 a § tillämpas bestämmelser i 
27 kap. om 
– sjukresor i 5 §, 
– samordning med sjuklön i 9 §, 
– sjukpenning vid kortare sjuk-

domsfall i 10–16 §§, 
– sjukanmälan i 17–18 §§,  
– krav på läkarintyg efter sjunde 

dagen i 25 §, 
– karensavdrag i 27 och 27 a §§, 
– allmänt högriskskydd i 39 

och 39 a §§ och särskilt högrisk-
skydd i 40–44 §§, 
– utbetalning till arbetsgivare 

m.m. i 59–61 §§,  
Därutöver ska bestämmelser i 

28 kap. tillämpas i fråga om 
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– grundläggande bestämmelser 
i 2–6 §§, 
– beräkningsunderlag vid sjuk-

lön i 8 §, 
– arbetstidsberäknad sjukpen-

ning i 12–18 §§, 
– samordning med samtidig lön 

i 19–21 §§. 

31 a kap. 
4 § 

En försäkrad som omfattas av 
3 § och som på grund av bestäm-
melserna om sjukpenninggrun-
dande inkomst i denna balk inte 
skulle ha rätt till hel rehabiliter-
ingspenning motsvarande vad som 
för sjukpenning på fortsättnings-
nivån medför en sjukpenning om 
minst 160 kronor per kalender-
dag, har rätt till rehabiliterings-
penning i särskilda fall vid sjuk-
dom som sätter ned hans eller 
hennes arbetsförmåga under tid 
som anges i 31 kap. 3 §. 

En försäkrad som omfattas av 
3 § och som på grund av bestäm-
melserna om sjukpenninggrun-
dande inkomst i denna balk inte 
skulle ha rätt till hel rehabiliter-
ingspenning motsvarande vad som 
för sjukpenning på fortsättnings-
nivån medför en sjukpenning om 
minst 160 kronor per kalender-
dag, har rätt till rehabiliterings-
penning i särskilda fall vid sjuk-
dom som sätter ned hans eller 
hennes arbetsförmåga under tid 
som anges i 31 kap. 3 eller 3 a §§. 

Med sjukdom likställs, förutom vad som föreskrivs i 27 kap. 2 § 
andra stycket, även annan nedsättning av den fysiska eller psykiska 
prestationsförmågan. Lag (2011:1513). 
 

7 §14 
Rehabiliteringspenning i särskilda fall lämnas med högst 
– 160 kronor per dag vid hel 

förmån, 
– 120 kronor per dag vid tre 

fjärdedels förmån, 
– 80 kronor per dag vid halv 

förmån, och 

– 160 kronor per dag vid hel 
förmån, eller  
– ett belopp avrundat till när-

maste hela krontal, varvid 50 öre 
avrundas uppåt, och som motsva-
rar den del av 160 kronor som ut-

 
14 Senaste lydelse 2011:1513. 
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– 40 kronor per dag vid en 
fjärdedels förmån. 

gör den nivå på vilken förmån 
beviljats. 

 
 31 b kap. Preventionsersättning 

 
 Innehåll 
 
 1 § 

I detta kapitel finns bestäm-
melser om 
– ersättningsformer i 2 §, 
– rätten till preventionsersätt-

ning i 3–6 §§, 
– preventionspenning i 7–12 §§, 

och 
– preventionsbidrag i 13 §. 

 
 Ersättningsformer 
 
 2 § 

Preventionsersättning lämnas i 
följande former: 

1. Preventionspenning till en 
försäkrad som deltar i förebyg-
gande medicinsk behandling eller 
rehabilitering eller förebyggande 
arbetslivsinriktad åtgärd. 

2. Preventionsbidrag till en för-
säkrad för kostnader som uppstår i 
samband med åtgärder enligt 1. 

 
 Rätten till preventionsersättning 

 
Allmänna bestämmelser 
 
3 §  

En försäkrad har rätt till pre-
ventionsersättning när han eller 
hon genomgår en medicinsk be-
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handling, medicinsk rehabilitering 
eller arbetslivsinriktad åtgärd som 
syftar till att 

1. förebygga sjukdom, 
2. förkorta sjukdomstiden, eller 
3. förebygga nedsättning av 

arbetsförmågan. 
Preventionsersättning kan inte 

beviljas för sådana arbetslivsinrik-
tade åtgärder som omfattas av en 
arbetsgivares förebyggande ansvar 
enligt arbetsmiljölagen (1977:1160), 
Arbetsmiljöverkets föreskrifter eller 
annan författning. 

I fråga om en sådan åtgärd som 
avses i första stycket ska Försäk-
ringskassan upprätta en preven-
tionsplan. En sådan plan ska till sitt 
syfte och innehåll motsvara vad 
som är angivet i fråga om rehabili-
teringsplan i 30 kap. 12–14 §§. 

 
 4 § 

Preventionsersättning lämnas 
längst till och med månaden före 
den när den försäkrade fyller 65 år. 

 
 Preventionsersättning vid 

utbildning 
 

 5 § 
Regeringen eller den myndig-

het som regeringen bestämmer kan 
med stöd av 8 kap. 7 § regerings-
formen meddela föreskrifter om 
preventionsersättning vid utbild-
ning. 
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 Familjehemsförälder 
 

 6 § 
Om en familjehemsförälder får 

ersättning för vården av barn som 
omfattas av uppdraget för tid när 
preventionspenning kommer i 
fråga, bedöms rätten till preven-
tionspenning med bortseende från 
den ersättningen. 

 
 Preventionspenning 
 

 Förmånens storlek 
 
 7 § 

Preventionspenning lämnas för 
dag då den försäkrade gör in-
komstförlust genom att han eller 
hon behöver avstå från förvärvs-
arbete till följd av sådan åtgärd 
som anges i 3 §. Ersättning lämnas 
för den tid, avrundat nedåt till 
hela timmar, som åtgärden tar i 
anspråk. 

 
 Ersättningsnivå och 

beräkningsunderlag 
 
 8 § 

Hel preventionspenning för 
dag motsvarar kvoten mellan 
– den försäkrades beräknings-

underlag enligt 28 kap. 7 § 1 eller 
2 och 
– 365. 
Vid beräkningen ska bestäm-

melserna i 27 kap. 21–24, 26 och 
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32 §§ samt 28 kap. 10 och 11 §§ 
tillämpas. 

 
 Beräkningsunderlag för 

familjehemsförälder 
  

9 § 
I fall som avses i 6 § ska pre-

ventionspenningens storlek beräk-
nas på en sjukpenninggrundande 
inkomst som inte omfattar den er-
sättning som den försäkrade får i 
egenskap av familjehemsförälder. 

 
 Samordning med andra förmåner 

 
10 § 

Preventionspenningen ska 
minskas med det belopp den 
försäkrade för samma tid får som 

1. föräldrapenningförmån, 
2. sjukpenning, 
3. sjukpenning eller livränta vid 

arbetsskada eller annan skada som 
avses i 40–44 kap. eller motsvarande 
ersättning enligt någon annan för-
fattning, dock endast till den del 
ersättningen avser samma inkomst-
bortfall som preventionspenningen 
är avsedd att täcka, eller 

4. studiestöd enligt studiestöds-
lagen (1999:1395), studiestarts-
stöd enligt lagen (2017:527) om 
studiestartsstöd eller ersättning till 
deltagare i teckenspråksutbildning 
för vissa föräldrar (TUFF), dock 
inte till den del studiestödet är 
återbetalningspliktigt. 
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Det som föreskrivs i första 
stycket gäller även för motsvarande 
förmån som lämnas till den för-
säkrade på grundval av utländsk 
lagstiftning. 

 
 Arbetsgivarinträde 
 
 11 § 

Bestämmelserna om arbetsgivar-
inträde och inträde av staten i vissa 
fall i 27 kap. 56–58 och 60 §§ ska 
tillämpas även när det gäller pre-
ventionspenning. 

 
 Preventionsbidrag 
 
 12 § 

Preventionsbidrag lämnas för 
kostnader som uppstår för den för-
säkrade i samband med behand-
lingen eller rehabiliteringen enligt 
3 §. Regeringen eller den myndig-
het som regeringen bestämmer kan 
med stöd av 8 kap. 7 § regerings-
formen meddela ytterligare före-
skrifter om sådant bidrag. 

 
 31 c kap. Preventionspenning i 

särskilda fall 
 
 Innehåll 

 
 1 § 

I detta kapitel finns en inled-
ande bestämmelse i 2 §. 

Vidare finns bestämmelser om 
– rätten till preventionspenning 

i särskilda fall i 3–5 §§, 
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– ersättningsnivåer i 6 §, 
– beräkning av preventions-

penning i särskilda fall i 7 och 
8 §§, 
– preventionspenning i särskilda 

fall vid sjukersättning i 9 §, 
– preventionspenning i särskilda 

fall vid livränta enligt 41 eller 
43 kap. i 10 §, 
– förmånstiden i 11 §, 
– behållande av rätten till pre-

ventionspenning i särskilda fall i 
12 §, 
– upphörande av rätten till pre-

ventionspenning i särskilda fall i 
13 §, och 
– arbetsgivarinträde m.m. i 14 §.  

 
 Inledande bestämmelse 

 
 2 § 

Bestämmelserna i 31 b kap. gäl-
ler även i fråga om preventions-
penning i särskilda fall, om inte 
annat följer av detta kapitel. 

 
 Rätten till preventionspenning i 

särskilda fall 
 
 3 § 

En försäkrad som helt eller del-
vis har fått tidsbegränsad sjuk-
ersättning under det högsta antalet 
månader som sådan ersättning kan 
betalas ut enligt 4 kap. 31 § lagen 
(2010:111) om införande av 
socialförsäkringsbalken har i de fall 
och under de närmare förutsätt-
ningar som anges i detta kapitel 
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rätt till preventionspenning i sär-
skilda fall. Detta gäller även för en 
försäkrad vars rätt till aktivitets-
ersättning upphör på grund av att 
han eller hon fyller 30 år. 

 
 4 § 

En försäkrad som omfattas av 
3 § och som på grund av bestäm-
melserna om sjukpenninggrundande 
inkomst i denna balk inte skulle 
ha rätt till preventionspenning för 
hel dag motsvarande vad som för 
sjukpenning på fortsättningsnivån 
medför en sjukpenning om minst 
160 kronor per kalenderdag, har 
rätt till preventionspenning i sär-
skilda fall vid sådan åtgärd som 
anges i 31 b kap. 3 §. 

 
 5 § 

Rätten till preventionspenning 
i särskilda fall inträder från och 
med dagen efter den då rätten till 
sådan tidsbegränsad sjukersätt-
ning eller aktivitetsersättning som 
avses i 3 § har upphört. 

 
 Ersättningsnivåer 
 
 6 § 

Preventionspenning i särskilda 
fall lämnas med högst 
– 160 kronor per dag vid hel 

förmån, 
– ett belopp avrundat till när-

maste hela krontal, varvid 50 öre 
avrundas uppåt, och som mot-
svarar den del av 160 kronor som 
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utgör den nivå på vilken förmån 
beviljats. 

 
 Beräkning av preventions-

penning i särskilda fall 
 
 7 § 

Preventionspenning i särskilda 
fall lämnas för sju dagar per vecka. 

 
 8 § 

Preventionspenning i särskilda 
fall beräknas, om inte annat följer 
av 9 §, enligt följande: 

1. För en försäkrad för vilken 
en sjukpenninggrundande inkomst 
inte kan fastställas, uppgår pre-
ventionspenning i särskilda fall 
per hel dag för respektive förmåns-
nivå till de belopp som anges i 6 §. 

2. För annan försäkrad än den 
som avses i 1, motsvarar preven-
tionspenning i särskilda fall per 
dag för respektive förmånsnivå 
differensen mellan 
– de belopp som anges i 6 § och 
– den preventionspenning som 

lämnas per hel dag enligt 31 b kap. 
 

 Preventionspenning i särskilda 
fall vid sjukersättning 

 
 9 § 

I det fall en försäkrad får 
sjukersättning lämnas hel preven-
tionspenning i särskilda fall med 
högst 
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– 120 kronor per dag när sjuk-
ersättning lämnas som en fjärde-
dels förmån, 
– 80 kronor per dag när sjuk-

ersättning lämnas som en halv för-
mån, och 
– 40 kronor per dag när sjuk-

ersättning lämnas som tre fjärde-
dels förmån. 

När preventionspenning i sär-
skilda fall ska lämnas som förmån 
för del av dag, lämnas ersättning 
med ett belopp uppgående till en 
del av beloppen i första stycket som 
motsvarar en åttondel för varje hel 
timme som sådan åtgärd som an-
ges i 4 § tagit i anspråk den aktu-
ella dagen. 

För en försäkrad för vilken en 
sjukpenninggrundande inkomst kan 
fastställas, motsvarar preventions-
penning i särskilda fall per dag 
differensen mellan 
– de belopp som framgår av 

första eller andra styckena och 
– den preventionspenning som 

lämnas per hel dag enligt 31 b kap. 
 

 10 § 
I det fall en försäkrad får liv-

ränta enligt 41 eller 43 kap., 
minskas preventionspenning i sär-
skilda fall per dag enligt följande. 

När preventionspenning i sär-
skilda fall har beräknats enligt 8 §, 
ska det framräknade beloppet per 
dag minskas med ett belopp som 
motsvarar det livräntebelopp en-
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ligt 41 eller 43 kap. som gäller vid 
tiden för beslutet delat med 365. 

Livräntebeloppet avrundas till 
närmaste hela krontal och 50 öre 
avrundas nedåt. 

Det som föreskrivs i första och 
andra styckena gäller endast om 
den försäkrade inte får sjukersätt-
ning för samma tid som livränta 
enligt 41 eller 43 kap. 

 
 Förmånstiden 
 
 11 § 

När det kan lämnas preven-
tionspenning på den nivå som före-
skrivs i 27 kap. 21–24 §§, ska även 
preventionspenning i särskilda fall 
kunna lämnas. 

 
 Behållande av rätten till 

preventionspenning i särskilda 
fall 

 
 12 § 

En försäkrad behåller sin rätt 
till preventionspenning i särskilda 
fall under tid då 

1. han eller hon förvärvsarbetar, 
2. en sådan situation föreligger 

som anges i 26 kap. 11, 12, eller 
14–18 §§ som grund för SGI-
skydd, eller 

3. han eller hon deltar i ett 
arbetsmarknadspolitiskt program 
och får aktivitetsstöd eller står till 
arbetsmarknadens förfogande. 
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Rätten enligt första stycket 
gäller endast om den inte upphör 
på grund av 13 §. 

Regeringen eller den myndig-
het som regeringen bestämmer kan 
med stöd av 8 kap. 7 § regerings-
formen meddela 

1. föreskrifter om undantag från 
kravet på att den som deltar i ett 
arbetsmarknadspolitiskt program 
ska få aktivitetsstöd, och 

2. föreskrifter om de villkor som 
gäller för att den försäkrade ska an-
ses stå till arbetsmarknadens för-
fogande. 

 
 Upphörande av rätten till 

preventionspenning i särskilda 
fall 

 
 13 § 

Rätten till preventionspenning 
i särskilda fall upphör när det för 
den försäkrade har bestämts eller 
skulle ha kunnat bestämmas en 
sjukpenninggrundande inkomst som 
uppgår till minst 80 300 kronor. 

 
 Arbetsgivarinträde m.m. 
 
 14 § 

Bestämmelserna om arbetsgivar-
inträde m.m. i 31 b kap. 11 § gäller 
inte preventionspenning i särskilda 
fall. 
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33 kap. 
1 § 

I detta kapitel finns inledande bestämmelser i 2–4 §§. 
Vidare finns bestämmelser om 
– rätten till sjukersättning eller aktivitetsersättning i 5–8 §§, 
– förmånsnivåer i 9–13 §§, 
– förmånstiden i 14–20 §§, 

 – arbetsmarknadspolitiskt ram-
program för unga med aktivitets-
ersättning i 20 a §, 

– aktiviteter under tid med aktivitetsersättning i 21–25 §§, och 
– särskilda insatser för försäkrade med tre fjärdedels ersättning i 

26–28 §§. 
 

5 § 
En försäkrad vars arbetsförmåga är nedsatt med minst en fjärde-

del på grund av sjukdom eller annan nedsättning av den fysiska eller 
psykiska prestationsförmågan och som var försäkrad vid försäk-
ringsfallet har, enligt närmare bestämmelser i denna underavdelning, 
rätt till sjukersättning eller aktivitetsersättning. 

 Arbetsförmågan ska anses vara 
nedsatt om sannolika skäl talar för 
det. 

Om försäkringsfallet har inträffat före ingången av det år då den 
försäkrade fyllde 18 år, gäller inte kravet att den försäkrade ska vara 
försäkrad vid försäkringsfallet. 
 

 Nedsatt arbetsförmåga vid 
sjukersättning 

 
6 § 

För rätt till sjukersättning krävs 
att arbetsförmågan kan anses 
stadigvarande nedsatt och att åt-
gärder som avses i 27 kap. 6 § samt 
i 29–31 kap. inte bedöms kunna 
leda till att den försäkrade återfår 
någon arbetsförmåga. 

För rätt till sjukersättning krävs 
att det är sannolikt att arbets-
förmågan kommer vara nedsatt 
under överskådlig tid. Dessutom 
ska det kunna antas att åtgärder 
som avses i 29–31 b kap. inte 
leder till att den försäkrade får 
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eller återfår arbetsförmågan i ett 
sådant arbete som anges i 10 §.  

Vid bedömningen ska bortses 
från om den försäkrade kan få 
eller återfå arbetsförmågan först 
vid en tidpunkt som infaller efter 
det att den försäkrade uppnått den 
ålder till vilken sjukersättning som 
längst kan lämnas enligt 16 §. 

 
 Sjukersättning för äldre 
 
 6 a § 

För en försäkrad som uppnått 
den ålder då det återstår som mest 
fem år till den tidpunkt då sjuk-
ersättning som längst kan lämnas 
enligt 16 § och som har erfarenhet 
av sådant arbete som är normalt 
förekommande på arbetsmarkna-
den ska vid bedömningen enligt 
6 § första stycket andra meningen 
endast beaktas sådana arbeten som 
den försäkrade har erfarenhet av 
eller annat lämpligt arbete som är 
tillgängligt för honom eller henne. 

 
10 § 

När det bedöms hur nedsatt 
arbetsförmågan är ska Försäk-
ringskassan beakta den försäkra-
des förmåga att försörja sig själv 
genom förvärvsarbete på arbets-
marknaden. 

När det bedöms hur nedsatt 
arbetsförmågan är ska Försäk-
ringskassan beakta den försäkra-
des förmåga att försörja sig själv 
genom 

1. förvärvsarbete i en sådan an-
given yrkesgrupp som innehåller 
arbeten som är normalt förekom-
mande på arbetsmarknaden, eller 

2. annat lämpligt arbete som är 
tillgängligt för honom eller henne. 
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 10 a § 
För en försäkrad som avses i 

6 a § ska bedömningen av arbets-
förmågans nedsättning enligt 10 § 
första stycket 1 endast göras mot 
sådana arbeten som den försäk-
rade har erfarenhet av. 

 
11 § 

Bedömningen enligt 10 § ska 
göras 

Bedömningen enligt 10 och 
10 a §§ ska göras 

– efter samma grunder oavsett på vilket sätt prestationsförmågan 
är nedsatt, och 
– i förhållande till ett heltidsarbete. 

Med inkomst av arbete likställs i skälig omfattning värdet av arbete 
med skötsel av hemmet. 
 

12 § 
Under tid som den försäk-

rade genomgår behandling eller 
rehabilitering som avses i 27 kap. 
6 § eller 31 kap. 3 §, ska arbets-
förmågan anses nedsatt i den ut-
sträckning som behandlingen eller 
rehabiliteringen hindrar honom 
eller henne från att förvärvs-
arbeta. 

Under tid som den försäk-
rade genomgår rehabilitering, be-
handling eller insats som avses i 
31 kap. 3 § första stycket, 31 b kap. 
3 § eller 33 kap. 20 a §, ska arbets-
förmågan anses nedsatt i den ut-
sträckning som rehabiliteringen, 
behandlingen eller insatsen hind-
rar honom eller henne från att 
förvärvsarbeta. 

 
 Arbetsmarknadspolitiskt 

program för unga med 
aktivitetsersättning 

 
 20 a § 

Försäkringskassan ska efter ett 
beslut om att bevilja en försäkrad 
aktivitetsersättning för nedsatt 
arbetsförmåga snarast, och senast 
efter 60 dagar från att beslutet har 
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fattats, i samråd med Arbetsför-
medlingen klarlägga om en försäk-
rad under den tid ersättningen ska 
lämnas kan delta i programmet 
Arbetsmarknadspolitiska program-
met för unga med aktivitetsersätt-
ning, i syfte att få eller återfå arbets-
förmåga.  

Om den försäkrade inte be-
döms kunna delta i programmet 
ska det fortlöpande under tiden 
den försäkrade uppbär ersättning 
utredas om han eller hon kan delta 
programmet. 

Om det är uppenbart att den 
försäkrade inte kan delta i program-
met behöver samråd med Arbets-
förmedlingen inte ske.  

Regeringen eller den myndig-
het regeringen bestämmer kan med 
stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen 
meddela ytterligare föreskrifter om 
ramprogrammet för unga med akti-
vitetsersättning. 

36 kap. 
1 §15 

1 §I detta kapitel finns bestämmelser om 
– samordning med andra förmåner 2–8 §§, 
– förvärvsarbete som hinder för rätt till förmån i 9 §, 
– aktivitetsersättning under prövotid i 9 a §, 
– vilande sjukersättning eller aktivitetsersättning i 10–18 §§, 
– aktivitetsersättning efter tid för vilandeförklaring i 18 a–18 d §§, 
– omprövning vid ändrade förhållanden i 19–24 §§, 
 – Förläggning av arbetstid vid 

partiell sjukersättning eller aktivi-
tetsersättning i 24 a § 

– ersättning utan ansökan i vissa fall i 25 27 §§, 

 
15 Senaste lydelse 2016:1291. 
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– ändring av ersättning i 28 §, och 
– utbetalning av ersättning i 29 och 30 §§. 

 
9 a §16 

Försäkringskassan får efter ansökan av en försäkrad som under 
minst tolv månader har fått aktivitetsersättning på grund av nedsatt 
arbetsförmåga besluta att han eller hon får studera utan att aktivi-
tetsersättningen minskas med hänsyn till studierna (aktivitetsersätt-
ning under prövotid). 

Under hela den tidsperiod som 
aktivitetsersättning kan lämnas 
enligt 33 kap. 18 § kan aktivitets-
ersättning under prövotid betalas 
ut under sammanlagt högst sex 
månader. 

Om studierna avbryts under 
prövotiden eller beslutet avser 
kortare tid än sex månader, får 
Försäkringskassan senare fatta ett 
nytt beslut om aktivitetsersätt-
ning under prövotid. Ett sådant 
beslut får tillsammans med redan 
lämnad aktivitetsersättning under 
prövotid sammanlagt uppgå till 
högst sex månader. 

Under hela den tidsperiod som 
aktivitetsersättning kan lämnas 
enligt 33 kap. 18 § kan aktivitets-
ersättning under prövotid betalas 
ut under sammanlagt högst tolv 
månader. 

Om studierna avbryts under 
prövotiden eller beslutet avser 
kortare tid än tolv månader, får 
Försäkringskassan senare fatta ett 
nytt beslut om aktivitetsersätt-
ning under prövotid. Ett sådant 
beslut får tillsammans med redan 
lämnad aktivitetsersättning under 
prövotid sammanlagt uppgå till 
högst tolv månader. 

 
12 § 

Vilandeförklaring får avse hel 
sjukersättning eller aktivitets-
ersättning eller en sådan andel av 
ersättningen som anges i 33 kap. 
9 §. När det bedöms hur stor del 
av förmånen som ska förklaras 
vilande ska Försäkringskassan 
beakta omfattningen av det för-
värvsarbete som den försäkrade 
avser att utföra. Vid studier ska 

Vilandeförklaring vid förvärvs-
arbete får avse hel sjukersättning 
eller aktivitetsersättning, sådan an-
del som anges i 33 kap. 9 § eller 
en sådan andel av ersättningen 
som uppgår till minst 1/168 per 
kalendermånad. När det bedöms 
hur stor del av förmånen som ska 
förklaras vilande ska Försäkrings-
kassan beakta omfattningen av 

 
16 Senaste lydelse 2016:1291. 
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dock alltid den beviljade förmå-
nen i sin helhet förklaras vilande. 

det förvärvsarbete som den för-
säkrade avser att utföra.  

Vilandeförklaring vid studier 
får avse hel sjukersättning eller 
aktivitetsersättning eller en sådan 
andel av ersättningen som anges i 
33 kap. 9 §. När det bedöms hur 
stor andel av förmånen som ska 
förklaras vilande ska Försäkrings-
kassan beakta omfattningen av de 
studier som den försäkrade avser 
att bedriva. 

 
 12 a § 

Sjukersättning eller aktivitets-
ersättning för en försäkrad vars 
ersättning har förklarats vilande 
för förvärvsarbete enligt 10 § ska 
lämnas med ett preliminärt belopp 
och bestämmas slutligt i efterhand 
på grundval av den försäkrades 
reduceringstid. 

 
 12 b § 

Slutlig sjukersättning eller akti-
vitetsersättning avseende viss kalen-
dermånad ska bestämmas vid tid-
punkten för utbetalning av ersätt-
ning efterföljande månad eller, om 
detta inte är möjligt, vid tid-
punkten för utbetalning så snart 
som möjligt efter detta. 

 
 12 c § 

Reduceringstiden beräknas med 
utgångspunkt i det antal timmar 
den försäkrade har ansökt om att 
få förvärvsarbeta den aktuella 
kalendermånaden. 
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Reduceringstiden beräknas till 
1/168 av den försäkrades sjuk-
ersättning eller aktivitetsersättning 
per påbörjad arbetad timme. 

 
 12 d § 

Bestäms den slutliga sjukersätt-
ningen eller aktivitetsersättningen 
för viss månad till lägre belopp än 
den som för samma månad har 
betalats ut i preliminär ersättning 
ska skillnaden betalas tillbaka. 
Bestäms den slutliga sjukersätt-
ningen eller aktivitetsersättningen 
till högre belopp än den som för 
viss månad har betalats ut i preli-
minär sjukersättning, ska skillna-
den betalas ut. 

 
15 b §17 

Om aktivitetsersättning har förklarats vilande enligt 15 § tredje 
stycket och den försäkrade fortfarande förvärvsarbetar eller studerar 
vid utgången av den period som beslutet om aktivitetsersättning om-
fattar, ska perioden med aktivitetsersättning förlängas med den tid 
som motsvarar den återstående tiden för vilandeförklaringen. 

Förlängningen av aktivitets-
ersättningen får dock endast avse 
den del av arbetsförmågan som 
fortfarande används för förvärvs-
arbete. Vid studier ska alltid akti-
vitetsersättningen förlängas i sin 
helhet. 

Vid studier förlängs perioden 
med aktivitetsersättning enligt första 
stycket i den omfattning som mot-
svarar omfattningen av de studier 
som pågår vid utgången av den 
period som beslutet om aktivitets-
ersättning omfattar. 

Vid arbete, när den försäkrade 
beviljats hel förmån, förlängs perio-
den med aktivitetsersättning enligt 
första stycket i den omfattning som 
motsvarar den del av arbetsför-
mågan som fortfarande används 

 
17 Senaste lydelse 2016:1291. 
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för förvärvsarbete enligt följande 
nivåer: 

1. Hel aktivitetsersättning ska 
lämnas när hela arbetsförmågan 
används för förvärvsarbete. 

2. Tre fjärdedels aktivitetsersätt-
ning ska lämnas när mindre än 
hela men minst tre fjärdedelar av 
arbetsförmågan används för för-
värvsarbete. 

3. Halv aktivitetsersättning ska 
lämnas när mindre än tre fjärde-
delar men minst halva arbetsför-
mågan används för förvärvsarbete. 

4. En fjärdedels aktivitetsersätt-
ning ska lämnas när mindre än 
halva men minst någon del av 
arbetsförmågan används för för-
värvsarbete. 

Vid arbete, när den försäkrade 
beviljats partiell förmån, förlängs 
perioden med aktivitetsersättning 
enligt första stycket enligt bestäm-
melserna i tredje stycket, dock inte 
i en högre omfattning än omfatt-
ningen i beslutet om rätt till ersätt-
ning. 

 
18 a §18 

När tiden för ett beslut om 
vilandeförklaring av aktivitets-
ersättning har löpt ut eller be-
slutet har upphävts enligt 16 § 
lämnas aktivitetsersättning för 
en period om tre månader i den 
omfattning som ersättningen tidi-
gare var förklarad vilande. Ersätt-
ningen lämnas utan någon ny 

När tiden för ett beslut om 
vilandeförklaring av aktivitets-
ersättning har löpt ut eller be-
slutet har upphävts enligt 16 § 
lämnas aktivitetsersättning för 
en period om tre månader i den 
omfattning som anges i andra–
femte styckena. Ersättningen läm-
nas utan någon ny prövning av i 

 
18 Senaste lydelse 2012:933. 
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prövning av i vilken mån arbets-
förmågan är nedsatt. Ersättning 
lämnas inte till en försäkrad till 
den del denne förvärvsarbetar eller 
till en försäkrad som studerar. 

vilken mån arbetsförmågan är ned-
satt.  

Vid studier lämnas ersättningen 
enligt första stycket i den omfatt-
ning som ersättningen tidigare var 
förklarad vilande. 

Vid arbete, när den försäkrade 
beviljats hel förmån, lämnas ersätt-
ningen enligt första stycket i 
följande omfattning: 

1. Hel aktivitetsersättning ska 
lämnas när ersättningen tidigare 
var förklarad helt vilande. 

2. Tre fjärdedels aktivitetsersätt-
ning ska lämnas när ersättningen 
tidigare var förklarad vilande i 
mindre grad än hel förmån men 
med minst tre fjärdedelar. 

3. Halv aktivitetsersättning ska 
lämnas när ersättningen tidigare 
var förklarad vilande i mindre 
grad än tre fjärdedelar men med 
minst hälften. 

4. En fjärdedels aktivitetsersätt-
ning ska lämnas när ersättningen 
tidigare var förklarad vilande i 
mindre grad än hälften. 

Vid arbete, när den försäkrade 
beviljats partiell förmån, lämnas 
ersättningen enligt första stycket en-
ligt bestämmelserna i tredje stycket, 
dock inte i större omfattning än 
omfattningen i beslutet om rätten 
till ersättning.  

Ersättning lämnas inte till en 
försäkrad till den del denne för-
värvsarbetar eller studerar. 

 
  

278 ( 2864 )



SOU 2021:69 Författningsförslag 

127 

19 § 
Om arbetsförmågan förbättras för en försäkrad som får sjuk-

ersättning, ska rätten till förmånen omprövas.  
En försäkrad som har upp-

visat en arbetsförmåga som han 
eller hon antogs sakna när be-
slutet om sjukersättning fattades 
ska, om inte annat framkommer, 
antas ha en förbättrad arbetsför-
måga. 

En försäkrad som har upp-
visat en arbetsförmåga som han 
eller hon antogs sakna när be-
slutet om sjukersättning fattades 
ska, om inte annat framkommer, 
antas ha en förbättrad arbetsför-
måga. Om arbetsförmågan fort-
farande är nedsatt i förhållande 
till sådana arbeten som avses i 
33 kap. 10 eller 10 a §§ ska dock 
rätten till sjukersättning inte om-
prövas.  

Utförande av sysslor av ideell 
karaktär som understiger tio tim-
mar i veckan och som inte ger in-
komst ska inte anses innebära att 
en försäkrad har uppvisat arbets-
förmåga.  

 
22 § 

Om arbetsförmågan väsentligt förbättras för en försäkrad som får 
aktivitetsersättning, ska rätten till förmånen omprövas. 

En försäkrad som regelbun-
det och under en längre tid har 
visat en arbetsförmåga som han 
eller hon antogs sakna när beslu-
tet om aktivitetsersättning fatta-
des ska antas ha en väsentligt 
förbättrad arbetsförmåga, om 
inte något annat framkommer. 

En försäkrad som regelbun-
det och under en längre tid har 
visat en arbetsförmåga som han 
eller hon antogs sakna när beslu-
tet om aktivitetsersättning fatta-
des ska antas ha en väsentligt 
förbättrad arbetsförmåga, om 
inte något annat framkommer. 
Om arbetsförmågan fortfarande 
är nedsatt i förhållande till sådana 
arbeten som avses i 33 kap. 10 § 
ska dock rätten till aktivitetsersätt-
ning inte omprövas. 
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Utförande av sysslor av ideell 
karaktär som understiger tio tim-
mar i veckan och som inte ger in-
komst ska inte anses innebära att 
en försäkrad har uppvisat arbets-
förmåga. 

 
 Förläggning av arbetstid vid 

partiell sjukersättning eller 
aktivitetsersättning 

 
 24 a § 

För en försäkrad som är be-
viljad partiell sjukersättning eller 
aktivitetsersättning ska en förlägg-
ning av arbetstiden som innebär 
att arbetstiden inte minskas varje 
dag i samma omfattning och som 
inte medför någon risk för försäm-
ring av den försäkrades sjukdom 
eller arbetsförmåga inte medföra 
att rätten till förmånen ska om-
prövas. 

37 kap. 
6 § 

Sjukersättningen ska minskas med 50 procent av reducerings-
inkomsten till den del den överstiger ett visst fribelopp, som för den 
som får 
– hel sjukersättning är 1 pris-

basbelopp, 
– tre fjärdedels sjukersättning 

är 2,6 prisbasbelopp, 
– två tredjedels sjukersättning 

är 3,6 prisbasbelopp, 
– halv sjukersättning är 4,2 pris-

basbelopp, och 
– en fjärdedels sjukersättning 

är 5,8 prisbasbelopp. 

– hel sjukersättning är 1 in-
komstbasbelopp, 
– tre fjärdedels sjukersättning 

är 2,6 inkomstbasbelopp, 
– två tredjedels sjukersättning 

är 3,6 inkomstbasbelopp, 
– halv sjukersättning är 4,2 in-

komstbasbelopp, och 
– en fjärdedels sjukersättning 

är 5,8 inkomstbasbelopp. 
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Avdraget enligt första stycket ska i första hand göras från 
inkomstrelaterad sjukersättning 

 
7 § 

Sjukersättning lämnas inte till 
den del summan av den beräknade 
sjukersättningen och reducerings-
inkomsten överstiger 8 prisbas-
belopp. 

Sjukersättning lämnas inte till 
den del summan av den beräknade 
sjukersättningen och reducerings-
inkomsten överstiger 8 inkomst-
basbelopp. 

41 kap. 
4 § 

Under tid när den försäkrade 
genomgår behandling eller reha-
bilitering som avses i 27 kap. 6 § 
eller 31 kap. 3 § ska hans eller 
hennes förmåga att skaffa sig 
inkomst genom arbete anses ned-
satt även i den utsträckning som 
åtgärden hindrar honom eller 
henne från att förvärvsarbeta. 

Under tid när den försäkrade 
genomgår rehabilitering, behand-
ling eller annan åtgärd som avses 
i 31 kap. 3 § eller 31 b kap. 3 § 
ska hans eller hennes förmåga att 
skaffa sig inkomst genom arbete 
anses nedsatt även i den utsträck-
ning som åtgärden hindrar honom 
eller henne från att förvärvs-
arbeta. 

46 kap. 
18 §19 

Smittbärarpenningen ska minskas med följande förmåner i den 
utsträckning förmånerna lämnas för samma tid: 

1. graviditetspenning, 
2. föräldrapenningsförmåner, 
3. sjuklön eller sådan ersättning från Försäkringskassan som av-

ses i 20 § lagen (1991:1047) om sjuklön, 
4. sjukpenning enligt denna balk eller motsvarande äldre lag, 
5. rehabiliteringspenning, 
 6. preventionspenning, 
6. livränta enligt denna balk 

eller motsvarande äldre författ-
ning på grund av smitta, 

7. livränta enligt denna balk 
eller motsvarande äldre författ-
ning på grund av smitta, 

7. närståendepenning, och 8. närståendepenning, och 

 
19 Senaste lydelse 2020:475. 
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8. statlig ersättning som läm-
nas för arbete i etableringsjobb. 

9. statlig ersättning som läm-
nas för arbete i etableringsjobb. 

Det som föreskrivs i första stycket gäller även motsvarande för-
mån som lämnas till smittbäraren på grundval av utländsk lagstiftning. 

47 kap. 
17 § 

Närståendepenning lämnas inte i den utsträckning vårdaren för 
samma tid får 

1. föräldrapenningsförmåner, 
2. sjuklön eller sådan ersättning från Försäkringskassan som av-

ses i 20 § lagen (1991:1047) om sjuklön, 
3. sjukpenning, 
4. rehabiliteringspenning, 

eller 
4. rehabiliteringspenning, 

 5. preventionspenning, eller 
5. ersättning som motsvarar 

sjukpenning enligt någon annan 
författning eller på grund av reger-
ingens beslut i ett särskilt fall. 

6. ersättning som motsvarar 
sjukpenning enligt någon annan 
författning eller på grund av reger-
ingens beslut i ett särskilt fall. 

103 c kap. 
4 §20 

Boendetillägg kan lämnas till den som omfattas av 2 § och som 
1. får sjukpenning enligt 27–

28 a kap., eller 
1. får sjukpenning enligt 27–

28 a kap., 
2. får rehabiliteringspenning 

enligt 31 eller 31 a kap. 
2. får rehabiliteringspenning 

enligt 31 eller 31 a kap., eller 
 3. får preventionspenning en-

ligt 31 b eller 31 c kap. 

103 d kap. 
6 §21 

Den bidragsgrundande inkomsten är den ersättning som lämnas 
i form av 

1. sjukpenning enligt 27 och 28 kap., 
2. sjukpenning i särskilda fall enligt 28 a kap., 

 
20 Senaste lydelse 2015:963. 
21 Senaste lydelse 2011:1513. 
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3. rehabiliteringspenning enligt 31 kap., 
4. rehabiliteringspenning i sär-

skilda fall enligt 31 a kap., eller 
4. rehabiliteringspenning i sär-

skilda fall enligt 31 a kap., 
 5. preventionspenning enligt 

31 b kap., 
 6. preventionspenning i särskilda 

fall enligt 31 c kap., 
5. aktivitetsstöd. 7. aktivitetsstöd. 
Till den bidragsgrundande inkomsten enligt första stycket ska 

läggas sådan livränta som lämnas till den försäkrade enligt 41 eller 
43 kap. 

 
8 §22 

Boendetillägget enligt 7 § lämnas med samma andel som den 
ersättning som grundar rätt till boendetillägg lämnas med. 

Om såväl sjukpenning enligt 
6 § 1 som sjukpenning i särskilda 
fall enligt 6 § 2 lämnas samtidigt 
ska en andelsberäkning göras i 
förhållande till den sjukpenning 
som lämnas enligt 6 § 2. Motsva-
rande gäller i de fall rehabiliter-
ingspenning lämnas enligt 6 § 3 
och 4. 

Om såväl sjukpenning enligt 
6 § 1 som sjukpenning i särskilda 
fall enligt 6 § 2 lämnas samtidigt 
ska en andelsberäkning göras i 
förhållande till den sjukpenning 
som lämnas enligt 6 § 2. Motsva-
rande gäller i de fall rehabiliter-
ingspenning lämnas enligt 6 § 3 
och 4 eller preventionspenning läm-
nas enligt 6 § 5 och 6. 

108 kap. 
1 §23 

I detta kapitel finns bestämmelser om 
– återbetalning av ersättning i 2–10 §§, 
– eftergift i 11–14 §§, 
– verkställighet m.m. av beslut om återkrav i 14 a §, 
– ränta i 15–18 §§, 
– dröjsmålsränta i 19 och 20 §§, 
– eftergift av ränta och dröjsmålsränta i 21 §, och 
– avdrag på ersättning (kvitt-

ning) i 22, 24 och 25 §§. 
– avdrag på ersättning (kvitt-

ning) i 22, 23, 24 och 25 §§. 

 
22 Senaste lydelse 2011:1513. 
23 Senaste lydelse 2013:747. 

283 ( 2864 )



Författningsförslag SOU 2021:69 

132 

 23 § 
Försäkringskassan får vid en 

senare utbetalning av sjukersätt-
ning eller aktivitetsersättning till 
en försäkrad som är återbetalnings-
skyldig enligt 36 kap. 12 d § be-
sluta att dra av ett belopp i av-
räkning på vad som betalats ut för 
mycket.  

110 kap. 
57 §24 

Ersättning får dras in eller sättas ned om den försäkrade utan 
giltig anledning vägrar att medverka till 

1. behandling eller rehabiliter-
ing enligt 27 kap. 6 §, eller 

1. behandling eller åtgärder en-
ligt 31 b kap. 3 §, 

2. rehabiliteringsåtgärder en-
ligt 30 kap. 7 § och 31 kap. 3 §. 

2. rehabiliteringsåtgärder en-
ligt 30 kap. 7 § och 31 kap. 3 §, eller 

 3. insatser enligt 33 kap. 20 a §. 
Det som anges i första stycket gäller endast 
1. omvårdnadsbidrag, 
2. sjukpenning, 
3. sjukersättning och aktivitetsersättning, 
4. sjukvårdsersättning vid arbetsskada, 
5. livränta till den försäkrade vid arbetsskada, och 
6. merkostnadsersättning. 
Det som i andra stycket föreskrivs om arbetsskada tillämpas 

också på motsvarande ersättningar enligt 43 och 44 kap. 
                       

1. Denna lag träder i kraft den 1 december 2022 i fråga om 5 kap. 
9 §, 6 kap. 6 §, 27 kap. 55 c §, 30 kap. 9 §, 31 kap. 1–3 a, 8, 12, 14 och 
15 §§, 31 a kap. 7 §, 31 b–31 c kap., 33 kap. 5–6 a, 10–12 och 20 a §§, 
36 kap. 9 a, 12–12 d, 15 b och 18 a §§, 37 kap. 6 och 7 §§, 108 kap. 
23 § och 110 kap. 57 § och i övrigt den 1 januari 2023. 

2. Bestämmelserna i 5 kap. 9 §, 6 kap. 6 §, 27 kap. 55 c §, 30 kap. 
9 §, 31 kap. 1–3 a, 8, 12, 14 och 15 §§, 31 a kap. 7 §, 31 b–31 c kap., 
33 kap. 5–6 a, 10–12 och 20 a §§, 36 kap. 9 a, 12–12 d, 15 b och 

 
24 Senaste lydelse 2018:1265. 
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18 a §§, 37 kap. 6 och 7 §§ och 108 kap. 23 § i den nya lydelsen till-
lämpas dock för tid från och med den 1 januari 2023. 

3. Den nya bestämmelsen i 33 kap. 20 a § ska tillämpas även i 
fråga om den som den 1 december 2022 hade rätt till aktivitets-
ersättning för nedsatt arbetsförmåga och som har rätt till förmånen 
även för tid fr.o.m. den 1 januari 2023. Avseende en sådan försäkrad 
ska Försäkringskassan i samråd med Arbetsförmedlingen snarast 
utreda om den försäkrade kan delta i det arbetsmarknadspolitiska 
programmet för unga med aktivitetsersättning. Denna utredning 
behöver inte göras om det är uppenbart att den försäkrade inte kan 
delta i programmet. 

4. Äldre bestämmelser om sjukpenning samt sjukpenning i sär-
skilda fall enligt 27 kap. 6 § respektive 28 a kap. 3 § tillämpas fort-
farande i de fall Försäkringskassan senast före utgången av decem-
ber 2022 har godkänt en sådan plan som avses i 6 § andra stycket.  

5. De nya bestämmelserna i 27 kap. 55 c §, 30 kap. 9 §, 31 kap. 2–
3 a, 8, 12 och 14 §§ och 31 a kap. 4 och 7 §§ tillämpas även på sjuk-
perioder som har påbörjats före den 1 januari 2023. Bestämmelserna 
tillämpas dock första gången vid prövning av rätt till ersättning för 
dagar från och med den 1 januari 2023. 

6. Äldre bestämmelser tillämpas fortfarande i fråga om förmåner 
som avser tid före den 1 januari 2023. 
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1.2 Förslag till lag om ändring i utsökningsbalken 

Härigenom föreskrivs i fråga om utsökningsbalken att 7 kap. 1 § ska 
ha följande lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

7 kap. 
1 §1 

Bestämmelserna i detta kapitel gäller i fråga om utmätning av 
1. arbetstagares lön, vare sig den utgår som tidlön, ackordslön, 

provision eller annan gottgörelse, 
2. annan ersättning för arbetsinsats av gäldenären, om dennes 

ställning är jämförlig med en arbetstagares, 
3. periodiskt vederlag för utnyttjande av patent, rätt till litterärt 

eller konstnärligt verk eller annan sådan rättighet eller för överlåtelse 
av rörelse, 

4. belopp som utgår som pension eller livränta, 
5. föräldrapenningsförmåner, 

sjukpenning, rehabiliteringspen-
ning och närståendepenning enligt 
socialförsäkringsbalken samt 
annan ersättning som lämnas på 
grund av sjukdom, smitta, olycks-
fall, utbildning, arbetslöshet, värn-
pliktstjänstgöring eller annan 
tjänstgöring som ersätts med 
samma eller liknande förmåner 
som värnpliktstjänstgöring, allt i 
den utsträckning ersättningen inte 
avser att kompensera för särskilt 
angivna kostnader eller ska åter-
betalas. 

5. föräldrapenningsförmåner, 
sjukpenning, rehabiliteringspen-
ning, preventionspenning och 
närståendepenning enligt social-
försäkringsbalken samt annan er-
sättning som lämnas på grund av 
sjukdom, smitta, olycksfall, ut-
bildning, arbetslöshet, värnplikts-
tjänstgöring eller annan tjänstgör-
ing som ersätts med samma eller 
liknande förmåner som värnplikts-
tjänstgöring, allt i den utsträck-
ning ersättningen inte avser att 
kompensera för särskilt angivna 
kostnader eller ska återbetalas. 

Bestämmelserna i detta kapitel är inte tillämpliga när gäldenären 
är dödsbo eller annan juridisk person.   

 
1 Senaste lydelse 2010:1229. 
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Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023. 
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1.3 Förslag till lag om ändring i lagen (1997:238) 
om arbetslöshetsförsäkring 

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1997:238) om arbetslöshets-
försäkring att 23 b § ska ha följande lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

 
23 b §1 

Normalarbetstiden utgör den genomsnittliga arbetstiden under 
den sökandes ramtid. 

Vid bestämmande av normal-
arbetstid ska utöver arbetad tid 
även beaktas tid som ersatts med 
sjuklön eller ersättning från För-
säkringskassan vid tvist om sjuk-
lön enligt lagen (1991:1047) om 
sjuklön, eller med graviditetspen-
ning, föräldrapenningsförmån, 
sjukpenning, rehabiliteringspen-
ning, smittbärarpenning eller när-
ståendepenning enligt socialför-
säkringsbalken. 

Vid bestämmande av normal-
arbetstid ska utöver arbetad tid 
även beaktas tid som ersatts med 
sjuklön eller ersättning från För-
säkringskassan vid tvist om sjuk-
lön enligt lagen (1991:1047) om 
sjuklön, eller med graviditetspen-
ning, föräldrapenningsförmån, 
sjukpenning, rehabiliteringspen-
ning, preventionspenning, smitt-
bärarpenning eller närståendepen-
ning enligt socialförsäkrings-
balken. 

Det som sägs i andra stycket gäller endast månader som ingår i 
den fastlagda ramtiden och som innehåller förvärvsarbete i sådan 
omfattning att de skulle kunna tillgodoräknas i ett arbetsvillkor. 
                       

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023. 
 

 
1 Senaste lydelse 2010:2030. 
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1.4 Förslag till lag om ändring i lagen (1998:676) 
om statlig ålderspensionsavgift 

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1998:676) om statlig ålders-
pensionsavgift att 2 § ska ha följande lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

 
2 §1 

Avgiften utgör 10,21 procent av ersättning i form av 
1. sjukpenning och rehabili-

teringspenning enligt 24–28 och 
31 kap. socialförsäkringsbalken 
samt arbetsskadesjukpenning en-
ligt 40 kap. nämnda balk eller 
motsvarande ersättning som ut-
getts enligt nämnda balk eller 
annan författning eller på grund 
av regeringens förordnande, i 
den utsträckning ersättningen trätt 
i stället för en försäkrads inkomst 
av anställning enligt 59 kap. 8–
11 §§ socialförsäkringsbalken eller 
inkomst av annat förvärvsarbete 
enligt 59 kap. 14 § första stycket 
1–3 nämnda balk, 

1. sjukpenning, rehabiliterings-
penning och preventionspenning 
enligt 24–28, 31 och 31 b kap. 
socialförsäkringsbalken samt ar-
betsskadesjukpenning enligt 
40 kap. nämnda balk eller mot-
svarande ersättning som utgetts 
enligt nämnda balk eller annan 
författning eller på grund av 
regeringens förordnande, i den 
utsträckning ersättningen trätt 
i stället för en försäkrads inkomst 
av anställning enligt 59 kap. 8–
11 §§ socialförsäkringsbalken eller 
inkomst av annat förvärvsarbete 
enligt 59 kap. 14 § första stycket 
1–3 nämnda balk, 

2. föräldrapenningsförmåner enligt 11–13 kap. socialförsäkrings-
balken,  

3. närståendepenning enligt 47 kap. socialförsäkringsbalken,  
4. ersättning enligt 20 § lagen (1991:1047) om sjuklön, 
5. livränta enligt 41–44 kap. socialförsäkringsbalken eller annan 

motsvarande livränta som bestäms med tillämpning av 41 och 
42 kap. nämnda balk,  

7. omvårdnadsbidrag enligt 22 kap. socialförsäkringsbalken,  
8. dagpenning från arbetslöshetskassa, 

 
1 Senaste lydelse 2020:478. 
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9. statlig ersättning som lämnas för arbete i etableringsjobb, 
10. aktivitetsstöd till den som deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt 

program, 
14. ersättning till deltagare i teckenspråksutbildning för vissa 

föräldrar (TUFF),  
15. dagpenning till totalförsvarspliktiga som tjänstgör enligt 

lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt och till andra som får dag-
penning enligt de grunder som gäller för totalförsvarspliktiga, samt  

16. bidrag från Sveriges författarfond och Konstnärsnämnden i 
den utsträckning som regeringen så föreskriver. 
                    

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023. 
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1.5 Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen 
(1999:1229) 

Härigenom föreskrivs i fråga om inkomstskattelagen (1999:1229) 
att 11 kap. 30 § och 15 kap. 8 § ska ha följande lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

11 kap. 
30 §1 

Följande ersättningar i samband med sjukdom m.m. ska tas upp 
om de grundar sig på förvärvsinkomst på grund av tjänst: 

1. sjukpenning, rehabiliterings-
penning och smittbärarpenning 
enligt socialförsäkringsbalken, 

1. sjukpenning, rehabiliterings-
penning, preventionspenning och 
smittbärarpenning enligt social-
försäkringsbalken, 

2. sjukpenning enligt lagen (1954:243) om yrkesskadeförsäkring, 
3. ersättning enligt 20 § lagen (1991:1047) om sjuklön, och 
4. ersättningar enligt andra lagar eller författningar vid sjukdom 

eller olycksfall i arbete eller i samband med militärtjänstgöring. 
Vidare ska sådan sjukpenning 

och rehabiliteringspenning som 
avses i 28 a respektive 31 a kap. 
socialförsäkringsbalken tas upp. 

 

Vidare ska sådan sjukpenning, 
rehabiliteringspenning och preven-
tionspenning som avses i 28 a, 
31 a respektive 31 c kap. social-
försäkringsbalken tas upp. 

Även sjukersättning och aktivitetsersättning enligt socialförsäk-
ringsbalken ska tas upp. Sådan ersättning som anges i 36 kap. 18 § 
samma balk ska dock inte tas upp. 

15 kap. 
8 §2 

Följande ersättningar i samband med sjukdom m.m. ska tas upp, 
om de grundar sig på förvärvsinkomst på grund av näringsverk-
samhet: 

 
1 Senaste lydelse 2011:1516. 
2 Senaste lydelse 2010:1277. 
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1. sjukpenning, rehabiliterings-
penning och smittbärarpenning 
enligt socialförsäkringsbalken, och 

1. sjukpenning, rehabiliterings-
penning, preventionspenning och 
smittbärarpenning enligt social-
försäkringsbalken, och 

2. sjukpenning enligt lagen (1954:243) om yrkesskadeförsäkring. 
                       

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023. 
2. Lagen tillämpas första gången för det beskattningsår som 

börjar efter den 31 december 2022. 
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1.6 Förslag till lag om ändring i studiestödslagen 
(1999:1395) 

Härigenom föreskrivs i fråga om studiestödslagen (1999:1395) att 
3 kap. 25 § ska ha följande lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

3 kap. 
25 §1 

Studiemedel får inte lämnas eller tas emot för den tid för vilken 
det lämnas 

1. studiehjälp enligt 2 kap., 
2. aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning 

för att delta i ett arbetsmarknadspolitiskt program, 
3. sjukersättning, aktivitets-

ersättning eller rehabiliterings-
ersättning enligt socialförsäkrings-
balken, 

3. sjukersättning, aktivitets-
ersättning, preventionsersättning 
eller rehabiliteringsersättning en-
ligt socialförsäkringsbalken, 

4. statsbidrag som administreras av Specialpedagogiska skolmyn-
digheten för 
– kortare studier om funktionsnedsättning, 
– kortare studier på grundskole- eller gymnasienivå som är sär-

skilt anpassade för personer med funktionsnedsättning, och 
– studier inom kommunal vuxenutbildning som särskild utbild-

ning, 
5. statsbidrag som administreras av Sametinget för kortare studier 

i alfabetisering i samiska, 
6. utbildningsbidrag för kompletterande pedagogisk utbildning 

som leder till ämneslärarexamen för personer som har en examen på 
forskarnivå, eller 

7. studiestartsstöd enligt lagen (2017:527) om studiestartsstöd. 
Studiemedel får inte lämnas för den tid då den studerande tjänst-

gör enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt eller fullgör utbild-
ning till reserv- eller yrkesofficer. 

 
1 Senaste lydelse 2020:451. 
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Studiemedel får inte lämnas för högskoleutbildning på forskar-
nivå om den studerande är eller har varit anställd som doktorand. 

Studiemedel får inte lämnas för den tid då den studerande be-
viljats studiestöd eller motsvarande studiefinansiering från ett annat 
land. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får 
meddela föreskrifter om vilken utländsk studiefinansiering som ska 
omfattas av detta stycke. 

Regeringen får meddela föreskrifter om avvikelser från första 
stycket. 
                       

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023. 
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1.7 Förslag till lag om ändring i socialavgiftslagen 
(2000:980) 

Härigenom föreskrivs i fråga om socialavgiftslagen (2000:980) att 
2 kap. 15 § och 3 kap. 10 § ska ha följande lydelse. 
 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

2 kap. 
15 §1 

En ersättning till en person 
vid sjukdom eller ledighet för 
vård av barn eller med anledning 
av barns födelse är avgiftsfri, till 
den del ersättningen motsvarar 
föräldrapenning, sjukpenning eller 
rehabiliteringspenning som arbets-
givare får uppbära enligt 11 kap. 
13 §, 27 kap. 56 eller 57 § eller 
31 kap. 13 § socialförsäkrings-
balken. 

En ersättning till en person 
vid sjukdom eller ledighet för 
vård av barn eller med anledning 
av barns födelse är avgiftsfri, till 
den del ersättningen motsvarar 
föräldrapenning, sjukpenning, 
rehabiliteringspenning eller pre-
ventionspenning som arbetsgivare 
får uppbära enligt 11 kap. 13 §, 
27 kap. 56 eller 57 §, 31 kap. 13 § 
eller 31 b kap. 11 § socialförsäk-
ringsbalken. 

3 kap. 
10 §2 

Sjukpenning och rehabiliter-
ingspenning enligt socialförsäk-
ringsbalken är avgiftsfri. 

Sjukpenning, preventionspen-
ning och rehabiliteringspenning 
enligt socialförsäkringsbalken är 
avgiftsfri. 

Detta gäller också arbetsskadesjukpenning enligt samma balk och 
motsvarande ersättning som utges enligt annan författning eller på 
grund av regeringens förordnande. 
                       

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023. 

 
1 Senaste lydelse 2010:1282. 
2 Senaste lydelse 2010:1282. 
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2. Lagen tillämpas på ersättning som utges efter den 31 december 
2022. 
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1.8 Förslag till lag om ändring i lagen (2000:981) 
om fördelning av socialavgifter 

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2000:981) om fördelning av 
socialavgifter att 3 § ska ha följande lydelse. 
 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

 
3 §1 

Sjukförsäkringsavgifter ska finansiera kostnader för följande 
ersättningar som utges enligt socialförsäkringsbalken 

1. graviditetspenning enligt 10 kap., sjukpenning och ersättning 
för merkostnader för resor enligt 27 kap. samt ersättningar enligt 
110 kap. 30 § för kostnader för utredning m.m. i ärenden om sjuk-
dom och rehabilitering, 

2. rehabiliteringspenning och 
andra ersättningar enligt 31 kap., 
och 

2. rehabiliteringspenning, pre-
ventionspenning och andra ersätt-
ningar enligt 31 och 31 b kap., 
och 

3. inkomstrelaterad sjukersättning och inkomstrelaterad aktivi-
tetsersättning enligt 34 kap. 
                       

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023. 
 
 
 

 
1 Senaste lydelse 2010:1283. 
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1.9 Förslag till förordning om arbetsmarknadspolitiskt 
program för unga med aktivitetsersättning 

Härigenom föreskrivs följande. 

Inledande bestämmelser 

1 §    Denna förordning innehåller bestämmelser om arbetsmarknads-
politiskt program för unga med aktivitetsersättning. Målgruppen för 
ramprogrammet är personer som uppbär aktivitetsersättning och 
som uppfyller villkoren enligt 33 kap. 20 a § socialförsäkringsbalken.  

Syftet med det arbetsmarknadspolitiska programmet för unga 
med aktivitetsersättning är att ge individuellt utformade insatser som 
medför att de försäkrade får eller återfår arbetsförmåga. 

Anvisning till programmet 

2 §    Frågor om anvisning till programmet prövas av Arbetsförmed-
lingen efter samråd med Försäkringskassan. 
 
3 §    En anvisning till programmet innebär att den som anvisas er-
bjuds att ta del av programmet.  

Om en försäkrad utan giltig anledning vägrar delta i programmet 
ska 110 kap. 57 § socialförsäkringsbalken tillämpas.  
 
4 §    En anvisning till programmet kan ske på hel- eller deltid. 
 
5 §    Den som har anvisats till programmet får ta del av insatserna 
inom programmet så länge han eller hon har behov av det. Personen 
ska också uppbära aktivitetsersättning samt uppfylla villkoren enligt 
33 kap. 20 a § socialförsäkringsbalken. 

Programmets innehåll 

6 §    Det arbetsmarknadspolitiska programmet för unga med aktivi-
tetsersättning innefattar arbetsförberedande insatser och arbetslivs-
inriktade rehabiliteringsinsatser. Insatserna ska vara flexibla och an-
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passas till individens behov och förutsättningar.  
Insatserna är 
– vägledning och kartläggning av den försäkrades behov av stöd 

och insatser, 
– arbetspraktik, 
– arbetsträning, 
– förstärkt arbetsträning, 
– jobbsökaraktiviteter, och 
– andra relevanta insatser som kan öka förutsättningarna för den 

försäkrades möjligheter till att få eller återfå arbetsförmåga. 
En försäkrad får inom ramen för programmet även ta del av 

sådana insatser som följer av 5 § förordningen (2000:628) om den 
arbetsmarknadspolitiska verksamheten förutsatt att den försäkrade 
uppfyller förutsättningarna för dessa. 

Ersättning till den enskilde 

7 §    En person som deltar i det arbetsmarknadspolitiska program-
met för unga med aktivitetsersättning uppbär aktivitetsersättning 
enligt 34 eller 35 kap. socialförsäkringsbalken.  

För deltagare i programmet enligt denna förordning ska förord-
ningen (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknads-
politiska insatser inte tillämpas.  

Bemyndiganden 

8 §    Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan får meddela de före-
skrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.  

Överklagande 

9 §    Beslut enligt denna förordning kan inte överklagas.  
                       

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2023. 
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1.10 Förslag till förordning om preventionsersättning 

Härigenom föreskrivs följande. 

Inledande bestämmelse 

1 §    Denna förordning innehåller föreskrifter om preventionsersätt-
ning enligt 31 b och 31 c kap. socialförsäkringsbalken. 

Preventionsersättning vid utbildning 

2 §    Preventionsersättning får lämnas till den som genomgår 
1. yrkesutbildning, 
2. yrkeshögskoleutbildning, 
3. allmänteoretisk eller orienterande utbildning som är en nöd-

vändig förberedelse för yrkesutbildning,  
4. eftergymnasial utbildning, eller 
5. orienterande utbildning i datateknik för personer med brist-

fällig eller föråldrad skolutbildning. 
 

3 §    För en utbildning som kan finansieras med studiemedel enligt 
avdelning B i bilagan till studiestödsförordningen (2000:655) eller 
därmed jämförlig utbildning får preventionsersättning lämnas en-
dast om utbildningen omfattar högst 44 studieveckor. Preventions-
ersättning får lämnas för del av en eftergymnasial utbildning endast 
om utbildningen kan slutföras inom den angivna tiden. 

Preventionsbidrag 

4 §    Preventionsbidrag lämnas för 
1. ordinarie kursavgifter inom det reguljära utbildningsväsendet, 

dock inte till den del avgiften avser kostnader för kost eller logi, 
2. kostnader för tal- och punktskriftsböcker, 
3. merkostnader för läromedel åt personer med funktionsned-

sättning som inte betalas av kursanordnaren eller ansvarig sjukvårds-
huvudman, 
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4. hälften av andra skäliga kostnader för läromedel som inte beta-
las av kursanordnaren, och 

5. skäliga resekostnader för studieresor och traktamente med 
75 kronor per dag för sådana resor inom landet som medför över-
nattning och som är obligatoriska för utbildningen. Är det fördel-
aktigt från kostnadssynpunkt lämnas dock bidrag för kostnader för 
en sådan resa som sker till något annat land inom Norden. 

I fråga om särskilt anpassat boende för personer med funktions-
nedsättning lämnas preventionsbidrag enligt första stycket 1 även för 
kursavgifter som avser kostnader för logi. 

 
5 §    Till den som reser mellan bostaden och platsen för preventions-
åtgärden lämnas preventionsbidrag för skäliga kostnader för resorna. 
Till den som genomgår preventionsåtgärd på sin ordinarie arbets-
plats lämnas ersättning dock endast i den mån det är skäligt med 
hänsyn till de resekostnader som den försäkrade skulle ha haft om 
han hade förvärvsarbetat i sitt ordinarie arbete. 

 
6 §    Till den som har sin ordinarie bostad så långt från orten för 
preventionsåtgärden att avståndet överstiger rimligt pendlingsavstånd 
och som därför bor tillfälligt där eller som i annat fall har särskilda 
skäl att bo tillfälligt på orten för preventionsåtgärden under tiden för 
åtgärden lämnas preventionsbidrag för 

1. kostnaden för resor mellan den ordinarie bostaden och orten 
för preventionsåtgärden vid åtgärdens början och slut samt vid uppe-
håll i åtgärden som är längre än tio kalenderdagar i följd, och 

2. kostnaden för en resa i månaden för den bidragsberättigade eller 
för en familjemedlem eller en annan närstående upp till det belopp 
som svarar mot kostnaden för en resa tur och retur mellan orten för 
preventionsåtgärden och den ordinarie bostaden, samt 

3. traktamente under tiden för preventionsåtgärden med 109 kro-
nor per dag under högst fem dagar per kalendervecka. 

Bestämmelsen i första stycket 2 tillämpas endast om preventions-
åtgärden är förlagd till Sverige eller annat nordiskt land och omfattar 
minst 30 dagar. 

Traktamente enligt första stycket 3 lämnas inte för tid då logi-
kostnad ersätts enligt 4 § andra stycket eller 8 §. 
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7 §    Resekostnader ersätts enligt följande grunder. 
För resa med ett allmänt kommunikationsmedel ersätts skälig 

kostnad. Med skälig kostnad avses kostnaden för det billigaste färd-
sättet. Även om billigare färdsätt finns, ska kostnaden för resa med 
flyg anses skälig, om det med hänsyn till tidsvinsten eller andra sär-
skilda skäl är motiverat att göra resan med flyg. Vid bedömningen av 
om kostnaden för resa med flyg är skälig, ska beaktas om resmålet hade 
kunnat nås genom en billigare flygresa samma dag. 

Kostnaden för resa med egen bil ersätts om det med hänsyn till 
tidsvinsten eller andra särskilda skäl är motiverat att göra resan med 
bil. Ersättning lämnas dock med högst 185 öre per kilometer. 

I andra fall ersätts resekostnaden med kostnaden för annat lämp-
ligt färdmedel. 
 
8 §    För en försäkrad som avses i 6 § och som genomgår preventions-
åtgärd under högst 30 dagar lämnas ersättning för styrkta logikost-
nader om kostnaderna är godtagbara med hänsyn till prisläget på 
orten. 

 
9 §    För en försäkrad som tillfälligt genomgår preventionsåtgärd på 
en annan ort än den ordinarie orten för preventionsåtgärder lämnas 
ersättning för styrkta logikostnader, om kostnaderna är godtagbara 
med hänsyn till prisläget på orten. 

Det som sägs i första stycket gäller under de första 30 dagarna av 
tiden för preventionsåtgärd för den som 

1. genomgår preventionsåtgärd på en ort som ligger på ett avstånd 
som överstiger rimligt pendlingsavstånd från såväl den ordinarie 
bostaden som den ordinarie orten för preventionsåtgärd, eller 

2. i annat fall har särskilda skäl att bo på den ort där den tillfälliga 
preventionsåtgärden genomförs. 

Om ett uppehåll görs i preventionsåtgärd enligt första stycket och 
uppehållet överstiger tio dagar i följd, anses ny tillfällig preventions-
åtgärd föreligga. 
 
10 §    Om det är nödvändigt att en försäkrad med funktionsnedsätt-
ning som genomgår preventionsåtgärd åtföljs av en ledsagare i sam-
band med åtgärden, får i de fall som avses i 6 § 1 och 2 ersättning 
lämnas för resa, uppehälle och förlorad arbetsförtjänst för ledsagaren. 
Sådan ersättning får även lämnas under högst tio dagar, om det är 
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önskvärt att en ledsagare deltar i träning av personen med funktions-
nedsättning. 

 
11 §    Kostnaderna för resa och uppehälle för en ledsagare som avses 
i 10 § ersätts enligt följande. 

Resekostnader ersätts enligt de grunder som anges i 7 § andra–
fjärde styckena. 

Traktamente för en hel dag får lämnas med högst 100 kronor. Vid 
flerdagsförrättningar får traktamentet dock uppgå till högst 200 kro-
nor per dag. Ersättning lämnas för styrkt logikostnad, om kostnaden 
är godtagbar med hänsyn till prisläget på orten. 

Förlorad arbetsförtjänst ersätts med den faktiska förlusten. 
 

12 §    Vid bedömningen av rätten till preventionsbidrag ska det bort-
ses från merkostnader för behov som tillgodoses genom annat sam-
hällsstöd. 

 
13 §    Preventionsbidrag betalas ut i efterskott. Bidrag får dock be-
talas ut i förskott, om det finns särskilda skäl. 

Avbryts utbildningen skall förskottet återbetalas, om det inte 
finns särskilda skäl emot det. 

Bemyndiganden 

14 §    Försäkringskassan får meddela de föreskrifter som behövs för 
verkställigheten av denna förordning. 
                       

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2023. 
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1.11 Förslag till förordning om ändring i förordningen 
(1982:366) om utbetalning av dagersättningar 
från Försäkringskassan 

Härigenom föreskrivs i fråga om förordningen (1982:366) om ut-
betalning av dagersättningar från Försäkringskassan att 1 § ska ha 
följande lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

 
1 §1 

Med dagersättning avses i denna förordning följande förmåner 
enligt socialförsäkringsbalken: 

1. graviditetspenning, 
2. föräldrapenningsförmåner, 
3. sjukpenning, 
4. rehabiliteringspenning, 
5. smittbärarpenning, och 5. smittbärarpenning, 
6. närståendepenning. 6. närståendepenning, och 
 7. preventionspenning 
Med dagersättning avses även 
1. dagpenning enligt förordningen (1995:239) om förmåner till 

totalförsvarspliktiga, 
2. aktivitetsstöd, utvecklingsersättning och etableringsersättning 

enligt förordningen (2017:819) om ersättning till deltagare i arbets-
marknadspolitiska insatser, och 

3. ersättning enligt 20 § lagen (1991:1047) om sjuklön. 
                       

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2023. 
 

 

 
1 Senaste lydelse 2017:839. 
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1.12 Förslag till förordning om ändring i förordningen 
(1991:1321) om rehabiliteringsersättning 

Härigenom föreskrivs i fråga om förordningen (1991:1321) om 
rehabiliteringsersättning att 2–6, 10 och 12 §§ ska ha följande 
lydelse. 
 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

 
2 §1 

Rehabiliteringsersättning får lämnas till den som genomgår 
1. yrkesutbildning, 1. yrkesutbildning, 
 2. yrkeshögskoleutbildning, 
2. allmänteoretisk eller orien-

terande utbildning som är en nöd-
vändig förberedelse för yrkes-
utbildning, eller 

3. allmänteoretisk eller orien-
terande utbildning som är en nöd-
vändig förberedelse för yrkes-
utbildning,  

 4. Eftergymnasial utbildning, 
eller 

3. orienterande utbildning i 
datateknik för personer med brist-
fällig eller föråldrad skolutbild-
ning. 

5. orienterande utbildning i 
datateknik för personer med brist-
fällig eller föråldrad skolutbild-
ning. 

 
3 § 

För en utbildning som kan 
finansieras med studiemedel en-
ligt avdelning B i bilagan till studie-
stödsförordningen (2000:655) 
eller därmed jämförlig utbild-
ning får rehabiliteringsersättning 
lämnas endast om utbildningen 
omfattar högst 40 studieveckor, 
och 

1. inte är en fortsättning eller 
en avslutning på en tidigare på-

För en utbildning som kan 
finansieras med studiemedel en-
ligt avdelning B i bilagan till studie-
stödsförordningen (2000:655) 
eller därmed jämförlig utbild-
ning får rehabiliteringsersättning 
lämnas endast om utbildningen 
omfattar högst 44 studieveckor.  
Rehabiliteringsersättning får läm-
nas för del av en eftergymnasial 
utbildning endast om utbild-
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börjad eftergymnasial utbildning, 
och 

2. inte heller är en del av en 
längre sammanhållen eftergymna-
sial utbildning. 

ningen kan slutföras inom den an-
givna tiden. 

 
4 §2 

Särskilt bidrag lämnas för Rehabiliteringsbidrag lämnas 
för 

1. ordinarie kursavgifter inom det reguljära utbildningsväsendet, 
dock inte till den del avgiften avser kostnader för kost eller logi, 

2. kostnader för tal- och punktskriftsböcker, 
3. merkostnader för läromedel 

åt handikappade som inte betalas 
av kursanordnaren eller ansvarig 
sjukvårdshuvudman, 

3. merkostnader för läromedel 
åt personer med funktionsnedsätt-
ning som inte betalas av kurs-
anordnaren eller ansvarig sjuk-
vårdshuvudman, 

4. hälften av andra skäliga kost-
nader för läromedel som inte 
betalas av kursanordnaren till 
den del kostnaderna överstiger 
300 kronor sammanlagt för studie-
tiden, och 

4. hälften av andra skäliga kost-
nader för läromedel som inte 
betalas av kursanordnaren, och 

5. skäliga resekostnader för studieresor och traktamente med 
75 kronor per dag för sådana resor inom landet som medför över-
nattning och som är obligatoriska för utbildningen. Är det fördel-
aktigt från kostnadssynpunkt lämnas dock bidrag för kostnader för 
en sådan resa som sker till något annat land inom Norden. 

I fråga om särskilt handikapp-
anpassat boende lämnas särskilt bi-
drag enligt första stycket 1 även 
för kursavgifter som avser kost-
nader för logi. 

I fråga om särskilt anpassat 
boende för personer med funktions-
nedsättning lämnas rehabiliterings-
bidrag enligt första stycket 1 även 
för kursavgifter som avser kost-
nader för logi. 
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5 §3 
Till den som dagligen reser 

mellan bostaden och platsen för 
rehabiliteringen lämnas särskilt 
bidrag för skäliga kostnader för 
resorna till den del kostnaderna 
överstiger 300 kronor per månad. 
Till den som genomgår rehabili-
tering på sin ordinarie arbets-
plats lämnas ersättning dock en-
dast i den mån det är skäligt med 
hänsyn till de resekostnader som 
den försäkrade skulle ha haft om 
han hade förvärvsarbetat i sitt ordi-
narie arbete. 

Till den som reser mellan bo-
staden och platsen för rehabiliter-
ingen lämnas rehabiliterings-
bidrag för skäliga kostnader för 
resorna. Till den som genomgår 
rehabilitering på sin ordinarie 
arbetsplats lämnas ersättning dock 
endast i den mån det är skäligt 
med hänsyn till de resekostnader 
som den försäkrade skulle ha 
haft om han hade förvärvsarbetat 
i sitt ordinarie arbete. 

 
6 §4 

Till den som har sin ordinarie 
bostad så långt från rehabiliter-
ingsorten att avståndet över-
stiger rimligt pendlingsavstånd 
och som därför bor tillfälligt där 
eller som i annat fall har särskilda 
skäl att bo tillfälligt på rehabili-
teringsorten under tiden för 
rehabiliteringen lämnas särskilt 
bidrag för 

Till den som har sin ordinarie 
bostad så långt från rehabiliter-
ingsorten att avståndet över-
stiger rimligt pendlingsavstånd 
och som därför bor tillfälligt där 
eller som i annat fall har särskilda 
skäl att bo tillfälligt på rehabili-
teringsorten under tiden för 
rehabiliteringen lämnas rehabili-
teringsbidrag för 

1. kostnaden för resor mellan den ordinarie bostaden och reha-
biliteringsorten vid rehabiliteringens början och slut samt vid uppe-
håll i rehabiliteringen som är längre än tio kalenderdagar i följd, och 

2. kostnaden för en resa i månaden för den bidragsberättigade 
eller för en familjemedlem eller en annan närstående upp till det 
belopp som svarar mot kostnaden för en resa tur och retur mellan 
rehabiliteringsorten och den ordinarie bostaden, samt 

3. traktamente under rehabiliteringstiden med 109 kronor per 
dag under högst fem dagar per kalendervecka.  

 
3 Senaste lydelse 1993:981. 
4 Senaste lydelse 1993:981. 
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Bestämmelsen i första stycket 2 tillämpas endast om rehabiliter-
ingen är förlagd till Sverige eller annat nordiskt land och omfattar 
minst 30 dagar. 

Traktamente enligt första stycket 3 lämnas inte för tid då logi-
kostnad ersätts enligt 4 § andra stycket eller 8 §. 
 

10 § 
Om det är nödvändigt att en 

handikappad försäkrad som 
genomgår rehabilitering åtföljs av 
en ledsagare i samband med re-
habiliteringen, får i de fall som av-
ses i 6 § 1 och 2 ersättning lämnas 
för resa, uppehälle och förlorad 
arbetsförtjänst för ledsagaren. Så-
dan ersättning får även lämnas 
under högst tio dagar, om det är 
önskvärt att en ledsagare deltar i 
träning av den handikappade. 

Om det är nödvändigt att en 
försäkrad med funktionsnedsätt-
ning som genomgår rehabiliter-
ing åtföljs av en ledsagare i sam-
band med rehabiliteringen, får i 
de fall som avses i 6 § 1 och 2 
ersättning lämnas för resa, uppe-
hälle och förlorad arbetsförtjänst 
för ledsagaren. Sådan ersättning 
får även lämnas under högst tio 
dagar, om det är önskvärt att en 
ledsagare deltar i träning av per-
sonen med funktionsnedsättning. 

 
12 § 

Särskilt bidrag betalas ut i efter-
skott. Bidrag får dock betalas ut i 
förskott, om det finns särskilda 
skäl. 

Rehabiliteringsbidrag betalas 
ut i efterskott. Bidrag får dock 
betalas ut i förskott, om det finns 
särskilda skäl. 

Avbryts utbildningen skall förskottet återbetalas, om det inte 
finns särskilda skäl emot det. 
                       

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2023. 
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1.13 Förslag till förordning om ändring i förordningen 
(1998:562) med vissa bemyndiganden för 
Försäkringskassan 

Härigenom föreskrivs i fråga om förordningen (1998:562) med vissa 
bemyndiganden för Försäkringskassan att 3 § ska ha följande lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

 
3 §1 

Försäkringskassan får meddela ytterligare föreskrifter om verk-
ställighet av 

1. socialförsäkringsbalken 
när det gäller socialförsäkrings-
skyddet, graviditetspenning, för-
äldrapenningsförmåner, adop-
tionsbidrag, omvårdnadsbidrag, 
sjukpenning, rehabilitering, reha-
biliteringsersättning, sjukersätt-
ning, aktivitetsersättning, smitt-
bärarersättning, närståendepen-
ning, merkostnadsersättning och 
boendetillägg, 

1. socialförsäkringsbalken 
när det gäller socialförsäkrings-
skyddet, graviditetspenning, för-
äldrapenningsförmåner, adop-
tionsbidrag, omvårdnadsbidrag, 
sjukpenning, rehabilitering, reha-
biliteringsersättning, preventions-
ersättning, sjukersättning, aktivi-
tetsersättning, smittbärarersättning, 
närståendepenning, merkostnads-
ersättning och boendetillägg, 

2. socialförsäkringsbalken när det gäller ansökan om bostads-
tillägg till sjukersättning eller aktivitetsersättning,  

3. bestämmelserna i 110 kap. 14 § 1 och 2 socialförsäkringsbalken 
om förfrågningar och besök,  

4. lagen (1993:332) om avgiftsfria sjukvårdsförmåner m.m. för 
vissa hivsmittade, och  

5. lagen (1991:1047) om sjuklön i fråga om utbetalning av ersätt-
ning enligt 20 § lagen om sjuklön.  

Innan Försäkringskassan meddelar föreskrifter om socialförsäk-
ringsskyddet ska myndigheten inhämta ett yttrande från Pensions-
myndigheten, om föreskrifterna gäller frågor som rör även den myn-
dighetens verksamhet.  

 
1 Senaste lydelse 2018:1617. 
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Innan Försäkringskassan meddelar föreskrifter om bidrag vid 
adoption av utländska barn, ska myndigheten inhämta ett yttrande 
från Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd. 
                       

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2023. 
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1.14 Förslag till förordning om ändring i förordningen 
(2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska 
verksamheten 

Härigenom föreskrivs i fråga om förordningen (2000:628) om den 
arbetsmarknadspolitiska verksamheten att 9 § ska ha följande lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

 
9 §1 

De arbetsmarknadspolitiska programmen är arbetsmarknads-
politiska insatser som syftar till att stärka den enskildes möjligheter 
att få eller behålla ett arbete. Bestämmelser om programmen finns i 

1. lagen (2000:625) om den arbetsmarknadspolitiska verksam-
heten, 

2. förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program, 
3. förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin, 
4. förordningen (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar, 
5. förordningen (2017:462) om särskilda insatser för personer 

med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, 
6. förordningen (2017:820) om 

etableringsinsatser för vissa ny-
anlända invandrare, och 

6. förordningen (2017:820) om 
etableringsinsatser för vissa ny-
anlända invandrare, 

7. förordningen (2018:42) om 
särskilt anställningsstöd. 

7. förordningen (2018:42) om 
särskilt anställningsstöd, och 

 8. förordningen (0000.000) om 
arbetsmarknadspolitiskt program 
för unga med aktivitetsersättning. 

I förordningen (2017:819) om 
ersättning till deltagare i arbets-
marknadspolitiska insatser finns 
bestämmelser om att den som 
deltar i ett arbetsmarknadspoli-
tiskt program kan få ersättning. 

I förordningen (2017:819) om 
ersättning till deltagare i arbets-
marknadspolitiska insatser finns 
bestämmelser om att den som 
deltar i ett arbetsmarknadspoli-
tiskt program kan få ersättning. I 
socialförsäkringsbalken finns dock 
bestämmelser om ersättning för den 
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som deltar i arbetsmarknadspolitiskt 
program för unga med aktivitets-
ersättning 

En anvisning till ett program ska vara arbetsmarknadspolitiskt 
motiverad. Det betyder att en anvisning får göras endast om den 
framstår som lämplig både för den enskilde och ur ett övergripande 
arbetsmarknadspolitiskt perspektiv. 
                       

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2023. 
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1.15 Förslag till förordning om ändring i förordningen 
(1999:1155) om Polisens utlandsstyrka 

Härigenom föreskrivs i fråga om förordningen (1999:1155) om 
Polisens utlandsstyrka att 11 § ska ha följande lydelse. 
 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

 
11 § 

Vid skada som medför nedsatt arbetsförmåga under tjänstgör-
ingstiden utomlands i Polisens utlandsstyrka har den skadade under 
denna tid rätt till bibehållna tjänstgöringsförmåner. Den skadade har 
då inte rätt till sjukpenning enligt 24–28 kap. socialförsäkringsbalken. 

Vid sådan skada som omfattas av och som inträffar under tid som 
avses i 5 § lagen (1999:568) om utlandsstyrkan inom Försvarsmak-
ten och som medför nedsatt arbetsförmåga efter tjänstgöringstidens 
slut ska Polismyndigheten, under tiden från tjänstgöringstidens slut 
och så länge sjukdomsfallet varar, som tillägg till sjukpenning enligt 
socialförsäkringsbalken betala en andel av den grundlön den skadade 
hade under den sista hela tjänstgöringsmånaden i Polisens utlands-
styrka. Tillägget ska utgöra tio procent av lönen till den del denna 
motsvarar en årslön som inte överstiger den högsta sjukpenning-
grundande inkomst som kan beräknas enligt 25 kap. socialförsäk-
ringsbalken, och högst nittio procent av lönen till den del den mot-
svarar en årslön som överstiger samma belopp. 

Andra stycket tillämpas på 
motsvarande sätt om den som 
tjänstgjort i Polisens utlandsstyrka 
till följd av sjukdomen eller 
skadan uppbär ersättning enligt 
27 kap. 6 § eller 31 kap. 3 § 
socialförsäkringsbalken. 

Andra stycket tillämpas på 
motsvarande sätt om den som 
tjänstgjort i Polisens utlandsstyrka 
till följd av sjukdomen eller 
skadan uppbär ersättning enligt 
31 kap. 3 § eller 31 b kap. 3 § 
socialförsäkringsbalken. 

                       

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2023. 
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1.16 Förslag till förordning om ändring i förordningen 
(2011:1526) om tillämpning av vissa 
bestämmelser om rätten att behålla sjukpenning 
i särskilda fall, rehabiliteringspenning i särskilda 
fall och boendetillägg 

Härigenom föreskrivs i fråga om förordningen (2011:1526) om till-
lämpning av vissa bestämmelser om rätten att behålla sjukpenning i 
särskilda fall, rehabiliteringspenning i särskilda fall och boendetillägg 
att 2 § ska ha följande lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

 
2 §1 

En försäkrad som deltar i ett 
arbetsmarknadspolitiskt program 
men inte får aktivitetsstöd på 
grund av att han eller hon är av-
stängd från rätt till sådan ersätt-
ning enligt förordningen 
(2017:819) om ersättning till del-
tagare i arbetsmarknadspolitiska 
insatser behåller sin rätt till sjuk-
penning i särskilda fall enligt 
28 a kap. 18 § första stycket 3 
socialförsäkringsbalken, rehabi-
literingspenning i särskilda fall 
enligt 31 a kap. 13 § första stycket 
3 socialförsäkringsbalken och bo-
endetillägg enligt 103 c kap. 9 § 
första stycket 3 socialförsäk-
ringsbalken när han eller hon 
enligt den förordningen 

En försäkrad som deltar i ett 
arbetsmarknadspolitiskt program 
men inte får aktivitetsstöd på 
grund av att han eller hon är av-
stängd från rätt till sådan ersätt-
ning enligt förordningen 
(2017:819) om ersättning till del-
tagare i arbetsmarknadspolitiska 
insatser behåller sin rätt till sjuk-
penning i särskilda fall enligt 
28 a kap. 18 § första stycket 3 
socialförsäkringsbalken, rehabi-
literingspenning i särskilda fall 
enligt 31 a kap. 13 § första stycket 
3 socialförsäkringsbalken, pre-
ventionspenning i särskilda fall 
enligt 31 c kap. 12 § första stycket 
3 socialförsäkringsbalken och bo-
endetillägg enligt 103 c kap. 9 § 
första stycket 3 socialförsäk-
ringsbalken när han eller hon 
enligt den förordningen 
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1. inte medverkat till att upprätta en individuell handlingsplan, 
inte lämnat en aktivitetsrapport till Arbetsförmedlingen inom utsatt 
tid eller inte besökt eller tagit kontakt med Arbetsförmedlingen eller 
en kompletterande aktör vid en överenskommen eller på annat sätt 
bestämd tidpunkt, 

2. vid ett tillfälle avvisat någon insats, aktivitet eller annan arbets-
marknadspolitisk åtgärd inom programmet, eller 

3. utan giltig anledning lämnat sitt arbete eller på grund av otill-
börligt uppträdande skilts från sitt arbete. 

En försäkrad behåller sin rätt 
till sjukpenning i särskilda fall, 
rehabiliteringspenning i särskilda 
fall och boendetillägg även när 
han eller hon utan att vara av-
stängd från rätt till aktivitetsstöd 
inte får sådan ersättning. 

En försäkrad behåller sin rätt 
till sjukpenning i särskilda fall, 
rehabiliteringspenning i särskilda 
fall, preventionspenning i särskilda 
fall och boendetillägg även när 
han eller hon utan att vara av-
stängd från rätt till aktivitetsstöd 
inte får sådan ersättning. 

                       

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2023. 
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1.17 Förslag till förordning om ändring i förordningen 
(2017:819) om ersättning till deltagare i 
arbetsmarknadspolitiska insatser 

Härigenom föreskrivs i fråga om förordningen (2017:819) om 
ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser att 5 kap. 
2 a § ska ha följande lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

5 kap. 
2 a §1 

Aktivitetsstöd, utvecklings-
ersättning eller etableringsersätt-
ning får inte lämnas till program-
deltagaren för en tidsperiod för 
vilken deltagaren får rehabiliter-
ingspenning, rehabiliteringspen-
ning i särskilda fall, hel sjukersätt-
ning eller hel aktivitetsersättning 
enligt socialförsäkringsbalken. 

Aktivitetsstöd, utvecklings-
ersättning eller etableringsersätt-
ning får inte lämnas till program-
deltagaren för en tidsperiod för 
vilken deltagaren får rehabiliter-
ingspenning, rehabiliteringspen-
ning i särskilda fall, preventions-
penning, preventionspenning i 
särskilda fall, hel sjukersättning 
eller hel aktivitetsersättning enligt 
socialförsäkringsbalken. 

                       

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2023. 
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2 Utredningens uppdrag 
och arbete 

2.1 Uppdraget 

Av utredningens direktiv1 framgår att utredaren ska 

– se över regelverket för rätten till sjukersättning respektive aktivi-
tetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga,  

– se över regelverket för att underlätta arbete, studier, uppdrag med 
mera under tid med sjukersättning och aktivitetsersättning samt  

– se över regelverket för förebyggande sjukpenning och rehabiliter-
ingsersättning.  

Rätten till sjukersättning och aktivitetsersättning 

Utgångspunkten för uppdraget avseende förmånerna sjukersättning 
och aktivitetsersättning är att de ska ge hög trygghet vid långvarigt 
nedsatt arbetsförmåga, god förutsebarhet för den enskilde och sta-
bilitet i tillämpningen över tid. Regelverkets krav för att en försäkrad 
ska beviljas förmånerna ska bli mer ändamålsenliga och i möjligaste 
mån ta tillvara den försäkrades arbetsförmåga. I denna del av upp-
draget ingår att 

– se över regelverket för rätten till sjukersättning inklusive utreda 
kraven för att beviljas sjukersättning för äldre personer i 
förvärvsarbetande ålder, 

– se över regelverket för rätten till aktivitetsersättning för nedsatt 
arbetsförmåga. 

 
1 Dir. 2020:31, dir. 2020:100.  
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Arbete, studier, uppdrag med mera under tid med sjukersättning 
eller aktivitetsersättning 

Enligt utredningens direktiv är dagens regelverk svårt att överblicka 
under vilka omständigheter och i vilken omfattning personer som 
beviljats sjuk- eller aktivitetsersättning kan arbeta, studera, ha ideella 
uppdrag eller ägna sig åt fritidsaktiviteter. Detta skapar en risk för 
att personer avstår från att delta i samhällslivet eftersom de inte vet 
hur deras försörjning kan komma att påverkas. Uppdraget i denna del 
består i att 

– göra det mer förutsebart och enklare att arbeta, studera, ta upp-
drag, m.m. under tid med sjukersättning och aktivitetsersättning 
för nedsatt arbetsförmåga. 

Förmåner vid rehabilitering enligt socialförsäkringsbalken 

Utgångspunkten för uppdraget avseende förmåner vid rehabilitering 
enligt socialförsäkringsbaken är att skapa ett mer modernt regelverk 
som är anpassat till den rehabilitering som erbjuds i dag och som kan 
bidra till att förebygga ohälsa och ge stöd vid såväl rehabilitering som 
omställning till annat arbete. I denna del av uppdraget ingår att 

– lämna förslag på hur nuvarande förmåner vid rehabilitering kan 
moderniseras eller ersättas av en eller flera nya förmåner som är 
mer enkla för individer och handläggande myndigheter att 
administrera samt som säkerställer en tillräcklig uppföljning och 
kontroll av rehabiliteringen. 

2.2 Utredningens arbetssätt 

Utredningen har haft hjälp av en expertgrupp respektive två refer-
ensgrupper. Utredningen har även samrått med andra relevanta 
aktörer och utredningar.  
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Expertgrupp 

Expertgruppens sammansättning framgår av utredningens missiv.  
Expertgruppen sammanträdde vid åtta tillfällen under utrednings-

tiden.  

Parlamentariskt sammansatt referensgrupp  

Sammansättningen av denna referensgrupp framgår av utredningens 
missiv.  

Den parlamentariska referensgruppen sammanträdde vid fem till-
fällen under utredningstiden.  

Referensgrupp sammansatt av arbetsmarknadens parter m.fl. 

Utredningen inrättade också en referensgrupp sammansatt av arbets-
marknadens parter m.fl. Denna grupp bestod av representanter för 
Arbetsgivarverket, DHR, Funktionsrätt Sverige, Förbundet Unga 
rörelsehindrade, LO, Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, 
Saco, Svenskt Näringsliv, Sveriges kommuner och regioner och TCO.  

Syftet med denna referensgrupp var att inhämta särskild kunskap 
i sakfrågor.  

Denna referensgrupp sammanträdde vid åtta tillfällen under ut-
redningstiden.  

Andra kontakter 

Utredningen har haft möten med andra utredningar under arbetet, 
bl.a. Delegationen för senior arbetskraft (S 2018:10) och Utred-
ningen om bostadsbidrag och underhållsstöd – minskad skuldsätt-
ning och ökad träffsäkerhet, BUMS (S 2018:13).  

Utredningen har även haft möten med bl.a. Försäkringskassan, 
Inspektionen för socialförsäkringen, Arbetsförmedlingen, Samhall, 
OECD samt LO-TCO Rättsskydd. 

Utredningen har även anordnat två forskarseminarier med del-
tagande av forskare som har kunskap om de förmåner som ingår i 
utredningens uppdrag. 
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Kunskapsinhämtning om arbete, studier och uppdrag m.m. 
under tid med sjuk- eller aktivitetsersättning 

När det gäller utredningens uppdrag att underlätta arbete, studier, 
uppdrag med mera under tid med sjukersättning och aktivitetsersätt-
ning anges i direktiven att regelverket behöver vara tydligt så att de 
som har beviljats förmånerna vet vilka förutsättningar som gäller och 
att det annars finns en risk att de försäkrade avstår från möjligheter 
att delta i samhällslivet för att vara säkra på att inte försörjningen 
påverkas. 

I syfte att samla in information om varför redan befintliga möj-
ligheter till arbete etc. inte används i så stor utsträckning, ställde 
utredningen ett antal frågor till organisationerna DHR, Funktions-
rätt Sverige, Förbundet Unga rörelsehindrade och RSMH. Svaren är 
del av kunskapsunderlaget gällande hur regelverket när det gäller 
arbete, studier etc. under tid med sjukersättning och aktivitetsersätt-
ning kan göras och enklare och mer förutsebart. Svaren framgår i 
sammanfattad form i kapitel 15.  

Aktgranskning  

Utredningen har granskat ett antal beslut i vilka Försäkringskassan 
bifallit eller avslagit ansökan om sjukersättning eller aktivitetsersätt-
ning för nedsatt arbetsförmåga. Granskningen har avsett besluten 
och inte hela akterna i ärendena. Se vidare kapitel 5 och 10 samt 
bilaga 3.  
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3 Allmänna utgångspunkter 

Socialförsäkringar syftar till att skydda individer mot en viss social 
risk. På sjukförsäkringsområdet är den sociala risken att människor 
p.g.a. sjukdom eller funktionsnedsättning har nedsatt arbetsförmåga 
och därför inte kan försörja sig själva genom förvärvsarbete. Det är 
dock inte sjukdomen eller funktionsnedsättningen i sig som avgör 
rätten till ersättning utan den effekt som denna har på den försäk-
rades möjligheter att arbeta. Villkoren i sjukförsäkringen avgör bl.a. 
i vilken grad arbetsförmågan måste vara nedsatt för att den för-
säkrade ska vara berättigad till ersättning.  

Ett viktigt perspektiv i sammanhanget är att grupperna som får 
sjukpenning, rehabiliteringsersättning, aktivitetsersättning och sjuk-
ersättning är heterogena. Vissa individer har arbetat men har genom 
skador, sjukdomar eller olyckor fått nedsatt arbetsförmåga och där-
för behövt lämna arbetsmarknaden, tillfälligt eller mer permanent. 
Andra personer har aldrig förvärvsarbetat. Ersättningarna bör ge ett 
skydd för samtliga dessa grupper.  

Det är inte sjukdomen eller funktionsnedsättningen som sådan 
som innebär att en person inte kan försörja sig, utan ifall sjukdomen 
eller funktionsnedsättningen medför att denne inte kan arbeta och 
få inkomst. Den sociala risken existerar därmed i ett samspel mellan 
en persons förmåga och kraven i de arbeten som (vid ett visst givet 
tillfälle) finns på arbetsmarknaden. Arbetsförmåga är därmed ett 
begrepp som är svårt att definiera och bedöma. Vilka effekter sjuk-
domar och nedsättningar i arbetsförmågan får för användande av 
sjukförsäkringsförmåner kan från statens håll styras bland annat med 
hjälp av regelverket för sjukförsäkringen. Liksom bl.a. Arbetsförmåge-
utredningen (S 2008:01) har anfört anser denna utredning att be-
greppet arbetsförmåga inom sjukförsäkringen i hög grad är såväl ett 
politiskt som ett medicinskt begrepp. Arbetsförmåga behöver defi-
nieras och bedömas inom ramen för ett välfärdspolitiskt samman-
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hang. Att genom lagstiftning avgöra vilka personer som kan respek-
tive inte kan försörja sig själva genom förvärvsarbete är i praktiken i 
hög grad en politisk fråga om vilka som ska avkrävas att försöka för-
sörja sig själva eller inte. 

Begreppet arbetsförmåga har dock även skiftande definitioner och 
bedöms på olika sätt inom olika delar av välfärdspolitiken. Exempel-
vis finns skillnader i synsätt mellan sjukförsäkringen och arbetslös-
hetsförsäkringen. Enligt det förstnämnda ska arbetsförmågans ned-
sättning bedömas och enligt det senare ska förmågan att utföra ett 
arbete bedömas. Bedömningen av det arbetslöshetsförsäkringsrätts-
liga begreppet ”arbetsförhet” är inte heller en strikt medicinsk be-
dömning och skillnaden mellan de olika begreppen blir särskilt 
märkbar när personer rör sig mellan Försäkringskassan och Arbets-
förmedlingen. Detta är dock naturligt då det rör sig om två olika 
trygghetssystem som fyller olika syften.  

En grundläggande avvägning som behöver göras när förmåner inom 
sjukförsäkringen utformas är att reglerna å ena sidan måste vara utfor-
made så att individen ges ett skydd mot den aktuella sociala risken 
samtidigt som de individer som skulle kunna försörja sig genom 
arbete inte ges tillgång till förmånen. En viktig del i denna avvägning 
är den så kallade arbetslinjen. Den har i olika former under lång tid 
varit viktig vid utformningen av de svenska socialförsäkringarna. 
Sveriges ambitioner vad gäller välstånd och välfärd kräver ett högt 
arbetskraftsdeltagande. Människor ska i så hög utsträckning som möj-
ligt försörja sig genom arbete och den som inte kan det ska genom 
rehabilitering eller aktiva arbetsmarknadspolitiska åtgärder få hjälp 
att komma tillbaka. Arbetslinjen ställer även krav på deltagande i 
sådana insatser och på att människor är beredda söka arbete och att 
ta sådana arbeten som finns tillgängliga för dem. När välfärdssystem 
utformas ska de utformas på ett sätt som skapar incitament till arbete. 
Värt att notera i detta sammanhang är att människor under vissa pre-
misser förväntas vara beredda på omställning, alltså att ta sig tillbaka 
till arbetsmarknaden som sådan, inte enbart till arbeten de har erfar-
enhet av eller utbildat sig till. Återgång i arbete kan således förutsätta 
omställning till ett nytt arbete.  

I arbetslinjen finns även en omsorg om individen. Arbete ger, 
utöver försörjning, även mening och sammanhang. Det är därför vik-
tigt att inte ge upp om människors förmåga att genom förvärvsarbete 
kunna försörja sig själva. Betydande resurser satsas därför på att se 
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till så att människor inte lämnar arbetskraften i förväg eller i onödan 
och på att ge stöd så att människor ska kunna få eller återfå arbets-
förmåga. 

Alla de förmåner som berörs av detta betänkande har en stark 
koppling till arbetslinjen. Syftet med den nya förmånen preventions-
ersättning är att förebygga nedsatt arbetsförmåga och rehabiliterings-
ersättningen ska underlätta återgång i arbete vid nedsatt arbetsför-
måga. Sjukersättningen kräver, såväl i dag som med utredningens 
förslag, att arbetsförmågan är långvarigt nedsatt samt att rehabiliter-
ingsmöjligheterna är uttömda. Den som får aktivitetsersättning ska 
som huvudregel även delta i insatser som syftar till att personen ska 
få eller återfå arbetsförmåga. För de som beviljats sjuk- eller aktivi-
tetsersättning finns regler som ska göra det möjligt att ta tillvara even-
tuell kvarvarande arbetsförmågan.  

Arbetslinjen har samtidigt en bortre gräns. Det finns en punkt där 
det inte längre går att motivera, varken ur individens eller samhällets 
perspektiv, att fortsätta med insatser som syftar till att en person ska 
få eller återfå arbetsförmåga och att ställa krav på att individen ska 
delta i dessa. Var den gränsen går beror till viss del på vilka resurser 
samhället är beredda att satsa på sådant som rehabilitering och an-
passade arbeten men också på vilka effekter man bedömer att sådana 
insatser kommer att få. Samtidigt måste individens perspektiv beak-
tas så att inte den hypotetiska samhälleliga nyttan i fortsatta insatser 
leder till en för individen orimlig situation. 

Dessa avvägningar blir särskilt tydliga vad gäller äldre personer i 
arbetsför ålder. Det kan exempelvis vara rimligt att satsa relativt 
mycket resurser för att en person som förväntas ha många år kvar i 
arbetslivet ska kunna återgå i arbete. Ju närmare pension individen 
kommer desto mindre motiverat kan det samtidigt anses vara att exem-
pelvis satsa på omställning till ett yrke som individen saknar erfar-
enhet av. Vid någon punkt är det inte längre rimligt för samhället att 
fortsätta att kräva att den försäkrade ställer om till ett nytt arbete. 

Forskning visar att det finns utrymme för arbetstagare i Sverige 
att ha ett längre arbetsliv än vad som tidigare varit normen. Den 
höjda medellivslängden leder inte enbart till fler år, utan därutöver 
fler år med god hälsa. Även om en sådan utveckling kan sägas gälla 
generellt för befolkningen finns det och kommer sannolikt alltid att 
finnas personer som inte gynnas av den positiva utvecklingen som 
gäller på gruppnivå, och därmed inte kan jobba så länge. Det är lätt 
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att dra slutsatsen att det finns en oöverbryggbar målkonflikt mellan 
å ena sidan arbetslinjen och strävan att fler ska arbeta längre och å 
andra sidan möjligheter att lämna arbetslivet före pensionsåldern. 
Samtidigt kan dock den typen av ventil som sjukersättningen erbju-
der vara en förutsättning för att en mer allmän politik som strävar 
mot ett högt arbetskraftsdeltagande ska framstå som rimlig och ha 
legitimitet hos befolkningen. 

Grundläggande principer som utgångspunkt 
för utredningens arbete 

Ett antal utgångspunkter har, utöver vad som redogjorts för ovan, 
varit viktiga principer som legat till grund för utredningens arbete.  

En av dessa centrala utgångspunkter är att reglerna ska vara ut-
formade så att de ger en god rättssäkerhet. Vid utformningen av lag-
stiftningen behöver beaktas att det i socialförsäkringarna ska göra en 
individuell bedömning, med utgångspunkt i den försäkrades specifika 
förutsättningar. Förmånerna bör även vara lätta att förstå för indivi-
den och lätta att administrera för ansvariga myndigheter. Det bör 
även råda stabilitet i tillämpningen och möjligheterna att förhindra 
och kontrollera fusk och missbruk ska vara goda. Vidare bör reglerna 
vara så träffsäkra som möjligt så att rätt person får rätt ersättning. För-
månerna bör slutligen vara konstruerade på ett sätt som gör att de 
uppfattas som legitima av medborgarna. 

Rättssäkerhet 

En central utgångspunkt vid utformningen av regler inom social-
försäkringen är god rättssäkerhet. Detta är ett av rättsstatens mest 
centrala begrepp. En lagstadgad definition av begreppet saknas emel-
lertid. Ett problem härvid är naturligtvis att fixera vad rättssäkerhet 
är för något. En central del är legaliteten. Att myndigheterna håller 
sig till lagen och inte väger in andra förhållanden är avgörande för att 
motverka godtycke i förvaltningen. Den stora vinsten här är förut-
sägbarheten. Förutom detta kan framhållas kravet på rättvisa. Detta 
är ett mycket vagt begrepp, men många regler kan sägas i någon 
utsträckning ha sin grund i ett rättvisetänkande, till exempel jävs-
bestämmelser, likhetsprincipen, eller objektivitetsprincipen. Det hand-
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lar här inte om rättvisa i en etisk mening utan rättvisan är i stället 
kopplad till förfarandet. 
En definition är att ”rättssäkerhet råder när man kan lita på att 

myndigheter styrs av rättsregler och tillämpar dem på ett likformigt, 
sakligt och opartiskt sätt”.1 En annan sammanfattande definition är 
att rättsskipning och annan myndighetsutövning ska vara förutsebar 
och enhetlig och bedrivas med hög kvalitet.  

I den rättsvetenskapliga forskningen brukar man skilja mellan 
formell respektive materiell rättssäkerhet. Den formella rättssäker-
heten betonar rättsordningens förutsebarhet och allas likhet inför 
lagen medan den materiella rättssäkerheten snarare betonar inne-
hållet i rättsnormerna. En central del av den formella rättssäkerheten 
är att enskilda personer ska kunna förutse de rättsliga konsekvenserna 
av ett visst handlande eller i en viss fråga. En instiftad bestämmelse 
ska vara klar, tydlig och precis i sin utformning och enskilda ska kunna 
förutsätta att domstolar och andra myndigheter följer och tillämpar 
regeln.  

För att rättssäkerhetens principer ska kunna upprätthållas finns 
det regler inom förvaltningsrätten som ger uttryck för dessa principer. 
Exempel på sådana bestämmelser är 41 § förvaltningsprocesslagen 
(1971:291), FPL, om jäv och bestämmelserna i 30 § FPL om att 
rättens avgörande ska grundas på vad som förekommit i målet och 
att det av beslutet ska framgå de skäl som bestämt utgången. Mot-
svarande bestämmelser om jäv och att beslut ska vara motiverade 
finns även i förvaltningslagen (2017:900) – FL2. Andra exempel på 
regler i FL som direkt berör rättssäkerheten är rätten att få ta del av 
och yttra sig över inkomna uppgifter i 25 § och rätten att överklaga 
i 40–45 §§. Några av bestämmelserna är särskilt intressanta för hand-
läggningen i ärenden om sjukersättning eller aktivitetsersättning. 
Det är regler som berör att myndigheten ska bistå de försäkrade med 
vägledning och information (serviceskyldigheten), att ärenden ska ut-
redas tillräckligt, att de som söker en förmån ska behandlas lika och 
att tillämpningen av regelverket ska vara förutsebar och transparent.  

Förutsebarheten är en central, om inte den mest centrala delen, i 
rättssäkerhetstänkandet. Förutsebarhet förutsätter tydliga regler och 
korrekt och lojal rättstillämpning. I detta är den viktigaste principen 
legalitetsprincipen, vilken utgör en garant för förutsebarheten. Ett 

 
1 ISF 2010:4 Rättssäker förvaltning, s. 36. 
2 16 och 32 §§ FL. 
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problem vid tillämpningen av denna är dock att många materiella reg-
ler är mycket vagt utformade, till exempel att sjukersättning kan be-
viljas om en persons arbetsförmåga är stadigvarande nedsatt med minst 
en fjärdedel. I detta finns förstås ett stort mått av bedömnings-
utrymme. När lagstiftaren lämnar över ett stort bedömningsutrym-
me till myndigheterna riskerar tillämpningen att bli mer oförutsäg-
bar vilket i sin tur riskerar att medföra en olikformig tillämpning. 
Samtidigt kan ett stort bedömningsutrymme även innebära ett större 
utrymme att ta rimliga hänsyn till omständigheter i det enskilda 
fallet. Det går att ifrågasätta och reflektera över vad som utgör likhet 
och likabehandling, speciellt inom ramarna för en lagstiftning som 
ska tillämpas med hänsyn till individuella faktorer.3 

Att socialförsäkringen tillämpas enhetligt och konsekvent är såle-
des angeläget både från de enskilda försäkrades och från det allmän-
nas synpunkt. Det är viktigt att regelverket är tydligt eftersom det 
bidrar till förutsägbarhet och stabilitet i socialförsäkringen. För att 
socialförsäkringssystemet ska kunna fylla sin avsedda funktion är det 
från ett allmänt perspektiv samtidigt viktigt att socialförsäkringen 
tillämpas rättvist och lika och att förmåner beviljas enligt de förutsätt-
ningar som lagstiftaren har fastställt.4  

Förutom den rättssäkerhet som innebär legalitet, objektivitet, lika-
behandling och förutsebarhet finns också den materiella rättssäker-
heten. Här är innebörden i det närmaste att det slutliga resultatet av 
tillämpningen av lagbestämmelserna blir rättvist eller rättfärdigt, något 
som också kan beskrivas som en strävan efter ”materiellt riktiga be-
slut”. I strävan efter likabehandling finns en risk för standardisering 
och en konflikt med att varje ärende också ska bedömas utifrån den 
försäkrades individuella förutsättningar. En strikt tillämpning utifrån 
ett likabehandlingsperspektiv kan i värsta fall innebär en minskad 
materiell rättssäkerhet. Särskilt om t.ex. omfattande ”objektiva” krite-
rier ställs upp för prövning av rätt till ersättning. 

Ett viktigt inslag i den materiella rättssäkerheten är också frågan 
om bevisning och beviskrav, dvs. den styrka på medicinsk och annan 
utredning som den enskilde behöver lägga fram för att få rätt till 
ersättning från socialförsäkringen. Ett alltför högt beviskrav som 
enskilda har svårt att leva upp till motverkar materiellt korrekta 

 
3 Jfr t.ex. Försäkringskassan, Socialförsäkringsrapport 2017:1 och Altermark, Avslagsmaskinen, 
2020, s. 58. 
4 Jfr SOU 2018:5, s. 129. 
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beslut, vilket talar för att ett inte alltför högt beviskrav generellt bör 
gälla. Detta måste i sin tur ställas mot den omfattande utrednings-
skyldighet som gäller inom socialförsäkringen och som innebär att 
ett ärende ska vara så utrett som dess beskaffenhet kräver för att ett 
beslut ska kunna fattas. Oklarheter kring vilket beviskrav som ska 
gälla kan också innebära svårigheter i handläggningen och att lika fall 
bedöms olika. 

En viktig rättssäkerhetsprincip inom socialförsäkringen är också 
den om den individuella bedömningen. Man kan i den allmänna för-
säkringen sägas vara försäkrad ”i befintligt skick”. Detta innebär att 
bedömningen ska utgå från den person man är och inte i förhållande 
till en ”vanlig” person eller i än mindre grad till en särskilt socialt och 
kompetensmässigt gynnad person. Att någon hänsyn tas till vem man 
är och var i livet man befinner sig är en viktig del av försäkringens 
själva grundidé. Det är ”skadan” som försäkras och skadan uppstår i 
relation till den man tidigare var. 

I arbetsskadeförsäkringen är principen om befintligt skick en ut-
talad och grundläggande princip. Det är exponeringens effekt i den 
enskilda fallet som ska bedömas, inte hur en viss exponering typiskt 
sett påverkar en ”normalperson”. Även i sjukförsäkringen, inklusive 
rätten till sjukersättning och aktivitetsersättning, är den individuella 
bedömningen av stor betydelse. 

Arbetsoförmåga på grund av sjukdom är och har alltid varit själva 
kärnan i sjukförsäkringens ersättningsbegrepp. Med tiden har den 
medicinska knytningen kommit att renodlas allt mer och allt färre 
andra faktorer har tillåtits spela en roll i lagstiftningen. Med regel-
förändringarna av sjukförsäkringen 1 juli 2008 försvann möjlig-
heterna att ta hänsyn till s.k. särskilda skäl – faktorer som den för-
säkrades ålder, utbildning, bosättningsförhållanden och liknande. 
Här finns en målkonflikt i balansen mellan å ena sidan den medi-
cinska renodlingen av försäkringen och å andra sidan det bedömnings-
utrymme som innefattar principen om den individuella bedömningen. 

Att inte ta hänsyn till befintligt skick vid en bedömning av rätt 
till ersättning är som att utgå från att med undantag från sjukdomen 
och dess direkta konsekvenser är allt annat lika. I verkligheten är det 
att röra sig väldigt långt från en försäkring som kompenserar någon 
för en förlorad eller minskad förmåga till egen försörjning. Svårig-
heten här blir främst att avgöra hur stor hänsyn som ska tas till det 
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befintliga skicket utan att samtidigt väga in de faktorer som inte ska 
vägas in enligt gällande regelverk.  

Principen om befintligt skick kan komma till uttryck på olika sätt. 
Det finns både en mer begränsad och en mer omfattande tolkning av 
hur begreppet kan komma att spela en roll inom ramen för en be-
dömning av arbetsförmåga. I den proposition som behandlade den 
så kallade medicinska renodlingen av arbetsförmågebegreppet åter-
finns resonemang som illustrerar skillnaden.5 Där behandlas möjlig-
heten att i vissa fall ta hänsyn även till andra faktorer än de rent 
medicinska vid bedömningen av arbetsförmåga. I propositionen refe-
reras till sjuk- och arbetsskadeberedningen som skiljer på individuella 
hänsynstaganden som ligger inom själva ersättningsrekvisitet ”sjuk-
dom som sätter ned den försäkrades arbetsförmåga” vilket inrymmer 
att ta hänsyn till att en och samma sjukdom kan sätta ned olika per-
soners arbetsförmåga olika mycket, respektive de hänsyn som ska 
tas till vad som ”rimligen kan begäras av den försäkrade med hänsyn 
till hans eller hennes utbildning och tidigare verksamhet samt ålder, 
bosättningsförhållanden och därmed jämförliga omständigheter”. Den 
senare formen av hänsyn sorterades in under ”särskilda skäl” och 
skulle endast tas i undantagsfall medan den första formen betrakta-
des som förenlig med den medicinska renodlingen. 

Vid bedömning av det svåra begreppet arbetsförmåga och om en 
viss försäkrad har sådan förmåga eller inte är det befintliga skicket av 
central betydelse. Samma sjukdom kan få mycket skilda medicinska 
konsekvenser för olika människor. Medan en trettioårig, tidigare fullt 
frisk person kan fortsätta arbeta trots en inträffad skada exempelvis 
i form av ett svårt benbrott kan samma skada få helt andra följder för 
en multisjuk sextioåring som redan före skadan t.ex. lider av höft-
besvär. Det finns också många personer som trots svåra skador eller 
funktionsnedsättningar kan arbeta. Samtidigt innebär detta inte att 
exakt samma krav kan ställas på andra individer med samma sorts 
svåra sjukdomstillstånd eller funktionsnedsättningar. Sjukförsäkringen 
bör därför inte heller vara baserad på schematiska bedömningar eller 
vara kopplad till vissa diagnoser eller liknande. Sådana individuella 
hänsyn är inte att tillämpa särskilda skäl p.g.a. exempelvis ålder, utan 
ingår i vad som är en individuell bedömning, men gränsen är av 
naturliga skäl ofta mycket svår att dra. Det går inte heller att komma 

 
5 Prop. 1996/97:28. 

328 ( 2864 )



SOU 2021:69 Allmänna utgångspunkter  

177 

ifrån att individuella faktorer som den enskildes motivation för arbete 
spelar in i hur den faktiska förmågan också kommer att yttra sig. 

Principen får också betydelse exempelvis vid bedömningen av det 
varaktighetskriterium som finns inbyggt i nuvarande regelverk för 
sjukersättningen. En prognos om framtida nedsatt arbetsförmåga inne-
håller från hälso- och sjukvårdens perspektiv typiskt sett en helhets-
bedömning. Förutom en prognos av sjukdomens utveckling kommer 
faktorer som den enskildes livssituation, förändringar av andra för-
hållanden och den enskildes motivation att ha betydelse för vilken 
förmåga till arbete som finns. I avgöranden från Högsta förvaltnings-
domstolen har slagits fast att det är just den individuella bedömningen 
och utredningen i varje enskilt fall som ska anses vara avgörande för 
varaktighetsbedömningen och rätten till ersättningen när det inte 
går att dra några säkra slutsatser om en viss sjukdom, t.ex. vid mer 
diffusa sjukdomstillstånd.6 

Med ett för snävt bedömningsutrymme finns en risk att det upp-
står en alltför stelbent tillämpning som gör att människor faller 
utanför systemet av skäl som inte bedöms som rimliga med hänsyn 
till syftet med förmånen. Det behöver därför finnas ett bedömnings-
utrymme när en enskilds rätt till en viss förmån ska bedömas. Sam-
tidigt kan ett för brett bedömningsutrymme vara problematiskt sett 
ur ett förutsebarhets- och rättssäkerhetsperspektiv.  

Träffsäkerhet 

Ytterligare en viktig utgångspunkt vid utformandet av socialförsäk-
ringsförmåner är träffsäkerhet, dvs. att rätt personer ska beviljas för-
måner på rätt premisser och omfattas av rätt ersättningssystem. Den 
som är berättigad till en viss förmån ska också få den. I detta ligger 
också att för den som beviljats en ersättning ska kriterierna för ersätt-
ningen, även efter tidpunkten för beviljandet fortsatt vara uppfyllda. 
Träffsäkerhet handlar således också om att säkerställa att den som 
inte är berättigad eller som inte längre är berättigad till förmånen inte 
heller ska få den. Förmånerna måste också utformas på ett sådan sätt 
att de fyller det avsedda syftet. Förebyggande sjukpenning, vars syfte 
bl.a. är att förebygga att ohälsa övergår till sjukdom och arbets-
oförmåga hos enskilda försäkrade, måste exempelvis vara tillämpbar 

 
6 Se HFD 2011 ref. 63 I-III och HFD 2013 ref. 60. 
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i de faktiska fall när en person befinner sig i denna situation och 
riskerar att drabbas av arbetsoförmåga. Detta kan för sjukersättningens 
och aktivitetsersättningens del beskrivas som att regelverkets krav 
för att en försäkrad ska beviljas en viss förmån måste vara ändamåls-
enliga och i möjligaste utsträckning ta tillvara den försäkrades arbets-
förmåga. 

Vad gäller sjukersättningen och aktivitetsersättning är relationen 
till sjukpenningen central. Sjukersättning är en fortsättning på sjuk-
penning i den meningen att sjukersättning ska beviljas den som efter 
att vanligtvis ha varit sjukskriven en längre tid bedöms ha en mer 
långvarigt nedsatt arbetsförmåga. Systemet förutsätter alltså att en 
del personer kommer att lämna sjukpenningen för att de uppfyller 
villkoren för rätt till sjukersättning. Om regelverket kring sjukersätt-
ning är för restriktivt kommer vissa personer att fortsätta ha sjuk-
penning trots att de borde beviljas sjukersättning.  

De regelverk som styr ersättningarna ska vara lätta att admini-
strera och lätta att förstå för enskilda, samtidigt som de bör vara svåra 
att missbruka. Att regelverk ska vara lätta att administrera och lätta 
att förstå hänger i hög grad samman med rättssäkerhet, förutsebar-
het och legitimitet för försäkringen. Det är också viktigt sett till att 
ärenden ska handläggas så enkelt, snabbt och kostnadseffektivt som 
möjligt utan att rättssäkerheten eftersätts. För att uppnå detta är det 
bl.a. viktigt med enkla och klara regler som är lätta att överblicka och 
som leder till det avsedda resultatet.  

En del av frågan om administrationen av systemen är möjligheten 
till kontroll och att motverka missbruk. Försäkringskassans arbete 
för att förebygga och bekämpa felaktigheter i socialförsäkringen är 
både omfattande och komplext. Centralt är att på ett kostnadseffek-
tivt sätt reducera mängden fel. Kontroller har flera dimensioner. Det 
handlar både om att underlätta för människor att göra rätt i förhål-
lande till villkoren i försäkringen samt om möjligheten att upptäcka 
fusk och missbruk av försäkringen.  

Möjligheten till god kontroll ger också möjlighet att ha mer gene-
rösa ersättningar medan sämre kontroll riskerar att leda till att per-
soner som egentligen inte ska ha ersättning får det. Om kontroll-
möjligheterna är små kan därför också systemen bli onödigt strikta 
för att stävja missbruk. 
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Stabilitet i tillämpningen 

Stabilitet i tillämpningen av försäkringen är eftersträvansvärt och till-
sammans med rättssäkerhet avgörande för tilltron till sjukförsäkringen. 
Sjukersättning och aktivitetsersättning har karaktär av rättighetslag-
stiftning och olikheter i beviljandegraden över tid som inte har en 
tydlig och rimlig förklaring i ett förändrat regelverk eller rättspraxis 
kan bl.a. bidra till bristande förutsebarhet för enskilda och där-
igenom också minskad legitimitet för försäkringen när det framstår 
som att tillämpningen är rättsosäker och beroende av andra faktorer 
än det gällande regelverket. Stabiliteten i tillämpningen är därför viktig 
framför allt avseende dessa effekter. Även små justeringar av regel-
verket kan få stora effekter i tillämpningen. Det kan i sin tur leda till 
att stabiliteten påverkas kraftigt även av mindre svängningar i exem-
pelvis myndighetskultur eller andra typer av styrning genom exem-
pelvis mål i regleringsbrev. Det innebär även att rättspraxis kan få stort 
genomslag vad gäller hur bedömningsutrymmet tillämpas. Variationer 
i tillämpningen kan också påverkas av hur stort bedömningsutrymme 
det finns i lagstiftningen. Ju större bedömningsutrymme och ju otyd-
ligare regelverk desto större är risken för en tillämpning som är 
instabil över tid. Otydligheter kan finnas i såväl de materiella reglerna 
som de processuella, där exempelvis ett outtalat eller otydligt bevis-
krav kan medföra att tillämpningen skiljer sig åt mellan olika bedö-
mare. Även om en förändring av tillämpningen, exempelvis i en mer 
restriktiv riktning, kan anses ha inneburit en mer korrekt tillämp-
ningen av regelverket, innebär en kraftig variation i tillämpningen i 
sig ett problem avseende bl.a. rättssäkerhet, förutsebarhet och till-
tron till försäkringen. 

Legitimitet 

Legitimitet är ett komplext begrepp, närmast synonymt med trovär-
dighet. En myndighets verksamhet brukar anses som legitim om 
medborgarna är beredda att acceptera även sådana beslut som går 
dem emot.  

Legitimiteten hos en myndighet eller grupp av myndigheter beror 
av en rad både inre och yttre faktorer, Frågan om legitimitet måste 
ses i ett långt tidsperspektiv; en viss förändring avsedd att bidra till 
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den långsiktiga uppbyggnaden av legitimiteten kan i vissa fall leda till 
försämrat stöd i det korta perspektivet. 

Legitimitet i sjukförsäkringen handlar i hög grad om att hitta för 
(majoriteten av) medborgarna acceptabla regler för när personer an-
ses kunna försörja sig själv genom arbete respektive när de ska kunna 
få ersättning från det offentliga i form av sjukförsäkring. I detta ingår 
behov av rättssäkerhet i systemet samt att det ska vara en träffsäker 
försäkring. Varken oerhört restriktiva eller mycket generösa villkor 
för rätt till ersättning ger bra förutsättningar för att systemet ska ha 
legitimitet. För att försäkringen ska accepteras och ha god legitimitet 
bland medborgarna bör systemet också vara tydligt, förutsebart och 
begripligt vad gäller de regler och villkor som gäller i försäkringen.  

Systemet bör vara konstruerat på ett sätt som ses som legitimt av 
medborgarna, så att det inte upplevs som att ersättning beviljas under 
fel premisser. I ljuset av sjukförsäkringens historia finns skäl att vara 
på sin vakt mot regler som kan bidra till att legitimera en ”mjuk” 
försäkringstillämpning, men det finns också anledning att överväga 
hur försäkringens legitimitet ska försvaras. Samtidigt som ersättning-
arna ska ge incitament att tillvarata den arbetsförmåga som individer 
har, ska de också ge en social trygghet och skapa goda livsförutsätt-
ning för individer där arbetsförmågan helt eller delvis är nedsatt. Här 
finns således en målkonflikt mellan generösa ersättningssystem och 
drivkrafter till arbete och egen försörjning. För att systemet ska upp-
fattas som legitimt och rättvist krävs således en väl avvägd balans 
mellan dessa faktorer. 

Det är också angeläget att personer som har sjukersättning eller 
aktivitetsersättning som får förbättrad arbetsförmåga har möjligheter 
att återgå till arbetslivet. Detta är viktigt både ur ett individuellt och 
samhällsekonomiskt perspektiv. Det är också högst relevant sett till 
förutsättningarna för rätt till ersättning. Bland annat ska en person 
ha nedsatt arbetsförmåga med minst 25 procent för att ha rätt till 
sjuk- eller aktivitetsersättning. Ifall en försäkrad som har sådan 
ersättning får förbättrad arbetsförmåga ska han eller hon ges stöd för 
att kunna lämna försäkringen och försörja sig genom förvärvsarbete. 
Samtidigt finns vissa målkonflikter förknippat med detta, bl.a. att 
försäkrade kan uppleva att de genom att uppvisa arbetsförmåga 
riskerar att få sin ersättning minskad eller indragen. Andra sysslor än 
förvärvsarbete, exempelvis engagemangen i ideella föreningar, kan 
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också bedömas motsvara arbetsförmåga. Det kan ha en hämmande 
effekt för försäkrade som vill och orkar delta i sådana aktiviteter. 

Samtidigt är en grundförutsättning för rätt till sjuk- eller aktivi-
tetsersättning att den försäkrade har en långvarigt nedsatt arbets-
förmåga. Eftersom det handlar om bedömning av förmåga att arbeta, 
kan denna förmåga således uppvisas även genom att man utför andra 
sysslor – som är av viss omfattning och av viss karaktär för att kunna 
anses motsvara förmågor som kan användas i förvärvsarbete – än 
regelrätt förvärvsarbete. Om det inte finns någon gräns för när så-
dana andra sysslor ska anses visa på arbetsförmåga och kunna med-
föra att beviljad ersättning omprövas riskerar försäkringen att tappa 
sin legitimitet. 
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4 Bakgrund – befolkning, 
arbetsmarknad och hälsa 

Behovet av såväl sjuk- och aktivitetsersättning för nedsatt arbets-
förmåga som rehabiliteringsförmåner påverkas av befolkningens och 
arbetskraftens utveckling och sammansättning. Antalet äldre har stor 
betydelse för hur många som kan tänkas bli aktuella för sjukersätt-
ning, liksom antalet 19–29-åringar har för aktivitetsersättningen. 
Antalet personer i befolkningen med en funktionsnedsättning som 
sätter ner arbetsförmågan och hur detta antal fördelar sig mellan olika 
åldersgrupper påverkar utvecklingen av både sjukersättningen och 
aktivitetsersättningen.  

Såväl sjukersättningen som aktivitetsersättningen har till syfte att 
kompensera inkomstbortfall vid nedsatt arbetsförmåga till följd av 
medicinska orsaker. Arbetsförmågan ska bedömas mot alla förvärvs-
arbeten på hela arbetsmarknaden, inklusive skyddade och subventio-
nerade arbeten. Situationen på arbetsmarknaden får enligt dagens regel-
verk inte vägas in men utgör samtidigt en mycket viktig del av den 
kontext inom vilken sjukersättningen och aktivitetsersättningen måste 
analyseras. Även för förståelsen av de båda rehabiliteringsförmånerna 
är det viktigt att ha kunskap om situationen på arbetsmarknaden och 
hur denna har utvecklats på senare år. I nedanstående avsnitt ges en 
övergripande beskrivning av hur befolkningsstrukturen, arbetsmark-
naden och hälsan utvecklats sedan ett par decennier tillbaka. Det ger 
perspektiv och förståelse för några av de utmaningar som dessa väl-
färdsystem står inför framöver. 
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4.1.1 Befolkningsutvecklingen 

Hur befolkningen utvecklas påverkar antalet personer som kan få 
sjuk- eller aktivitetsersättning eller någon annan av socialförsäkring-
ens förmåner. En växande befolkning innebär att antalet potentiella 
ersättningstagare i socialförsäkringen ökar och en minskande befolk-
ning att de minskar. För aktivitetsersättningens utveckling är det an-
talet personer i åldrarna 19–29 år som är intressant medan utvecklingen 
av övriga yrkesverksamma åldersgrupper påverkar antalet personer 
som kan få sjukersättning eller andra socialförsäkringsförmåner.  

Sveriges befolkning uppgår i dag till drygt 10 miljoner personer. 
Under 2000-talet har Sveriges befolkning vuxit med nästan 1,5 mil-
joner människor och under detta årtionde passerat såväl 9 som 10 mil-
joner. Det kan jämföras med en befolkningsökning på knappt 1 mil-
jon under de trettio år som föregick millennieskiftet (1970–2000), 
se figur 4.1. 

Hur snabbt befolkningen växer påverkas av dels hur många som 
föds och avlider, dels hur många som invandrar och utvandrar. 
Under 2000-talet, när befolkningstillväxten varit särskilt stark, har 
både ett ökat barnafödande och en ökad invandring bidragit till be-
folkningsökningen. Invandringsöverskottet har emellertid varit den 
viktigaste faktorn bakom befolkningstillväxten och har under samt-
liga år varit mer än dubbelt så stort som födelseöverskottet.  

Medan befolkningen totalt sett vuxit med nästan 1,5 miljon under 
2000-talet har befolkningen i åldern 20–64 år bara ökat med omkring 
650 000 personer. Därmed har den yrkesverksamma delen av befolk-
ningen ökat betydligt långsammare än den icke yrkesverksamma. 
Det är en trend som pågått i flera decennier. Andelen äldre än 65 år 
i befolkningen har ökat från omkring 15 procent i början av 1970-
talet till 20 procent 2019. Samtidigt har andelen unga vuxna i åld-
rarna 19–29 år minskat liksom andelen barn i åldrarna 0–18 år. Den 
stora gruppen av den yrkesverksamma befolkningen, de mellan 30–
64 år, har med små variationer över åren legat förhållandevis stabilt 
kring 45 procent av befolkningen.  
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Figur 4.1 Befolkningen utveckling totalt och olika åldersgruppers andel 
av befolkningen 1970–2020 

 
Källa: SCB, Befolkningsstatistiken. 

 
 

Inom den yrkesverksamma delen av befolkningen 19–64 år har för-
delningen mellan olika åldersgruppers varit förhållandevis stabil, se 
figur 4.2. Åldersgruppen 60–64 år utgör i dag omkring 10 procent av 
befolkningen i åldern 20–64 år, vilket är ungefär lika stor andel som 
1970. Det samma gäller för gruppen 50–59 år som legat stabilt kring 
20 procent av den befolkningen 20–64 år. Den yngsta ålderskategorin, 
19–29 år, har minskat sin andel av den yrkesverksamma befolkningen 
medan åldersgruppen 30–39 år ökat sin andel i motsvarande grad.  
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Figur 4.2 Yrkesverksamma befolkningens fördelning mellan olika 
åldersgrupper 

Andel av befolkningen 19–64 

 
Källa: SCB, Befolkningsstatistiken. 

4.1.2 Sysselsatta, arbetslösa och utbildningsnivå 

Under 1970- och 1980-talen ökade andelen av befolkningen som del-
tog i arbetskraften snabbt. Mellan 1970 och 1990 ökade arbetskrafts-
deltagandet från 75 till 85 procent. Utvecklingen drevs framför allt 
av ett ökat arbetskraftsdeltagande bland kvinnor. Andelen kvinnor i 
arbetskraften, 20–64 år, ökade under dessa år från 62 till 82 procent. 
Under nittiotalskrisen bromsades utvecklingen upp och arbetskrafts-
deltagandet minskade till 80 procent under krisens inledande år. Där-
efter låg arbetskraftsdeltagandet stabilt kring 80 procent fram till 
slutet av 2000-talet. Sedan slutet av 2000-talet har andelen som deltar 
i arbetskraften återigen ökat och uppgick 2020 till 83,7 procent. 

För flertalet åldersgrupper har utvecklingen följt det generella 
mönstret för befolkningen som helhet. För de äldre åldersgrupperna 
syns dock en tydlig trend mot ett ökat arbetskraftsdeltagande. Ut-
vecklingen är speciellt påtaglig för gruppen 55–64 år där arbetskrafts-
deltagandet 2020 uppgick till nästan 84 procent, vilket är bara aningen 
lägre än genomsnittet för befolkningen. Kring millennieskiftet var 
arbetskraftsdeltagandet i denna grupp drygt 10 procentenheter lägre 
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än genomsnittet i befolkningen och i slutet av 1980-talet var mot-
svarande skillnad omkring 16 procentenheter. En liknande utveckling 
syns även i gruppen 65–74 år. Sedan början av 2000-talet har arbets-
kraftsdeltagandet i denna grupp ökat från 10 till 20 procent. 

Figur 4.3 Arbetskraftsdeltagande i olika åldersgrupper 

 
Källa: SCB (AKU). 

 
 

Även sysselsättningen har utvecklats positivt. Sysselsättningskurvan 
pekade starkt uppåt under 1970- och 1980-talen men föll kraftigt i 
samband med nittiotalskrisen. En viss återhämtning skedde sedan 
relativt snabbt men under ett antal år efter krisen ökade antalet 
sysselsatta i samma takt som befolkningen. Sysselsättningsgraden 
låg därför med vissa konjunkturella variationer stabilt kring 73–
75 procent under det första decenniet av 2000-talet. Sedan 2010 har 
dock antalet sysselsatta ökat snabbare än befolkningstillväxten i 
åldersgruppen 20–64 år och sysselsättningsgraden har återigen ökat. 
Under 2020 var omkring 78 procent av befolkningen 20–64 år syssel-
satta, se figur 4.4. Det var omkring 3,5 procentenheter högre än 1970 
och 2 procentenheter högre än 2000. Sysselsättningsgraden är dock 
fortfarande lägre än toppnoteringen från 1990 då omkring 83 procent 
av befolkningen 20–64 år var sysselsatta. 
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I takt med att det kvinnliga arbetskraftsdeltagandet ökade under 
1970- och 1980-talen minskade andelen som inte deltog i arbets-
kraften. Under nittiotalskrisen steg andelen av befolkningen som 
inte deltog i arbetskraften kraftigt och låg sedan under nästan två 
decennier relativt stabilt kring 20 procent. Sedan 2010 har andelen 
som inte deltar i arbetskraften återigen börjat minska. I dag är det 
omkring 16 procent av befolkningen i åldersgruppen 20–64 år som 
inte delar i arbetskraften. 

Demografiska förändringar, förändringar på produkt- och tjänste-
marknader samt förändringar i hur arbete organiseras är faktorer som 
drivit utvecklingen på arbetsmarknadens under de senaste decennierna. 
Som ett relativt litet land med en begränsad inhemsk marknad har 
det varit centralt för svenska företag att kunna verka internationellt. 
Hur svensk ekonomi och Sveriges arbetsmarknad utvecklas påverkas 
således av utvecklingen i andra länder. Under de senaste årtiondena 
har denna utveckling bland annat inneburit att jobb försvunnit inom 
tillverkningsindustrin till förmån för en växande tjänstesektor, kraven 
på utbildning har ökat och det ställs i dag andra krav på kunskap och 
kompetens i arbetslivet än tidigare.  

Historiskt har strukturella förändringar av denna karaktär varit 
av godo även om omställningarna inte alltid varit enkla. Företag har 
slagits ut, människor har blivit arbetslösa och välståndet har ibland 
blivit mer ojämnt fördelat. Samtidigt har farliga och lågt betalda arbe-
ten fasats ut och nya bättre, mer välbetalda arbetsuppgifter har vuxit 
fram. På lång sikt har det inneburit en ökad produktivitet och tillväxt 
och det samlade välståndet i ekonomin har därigenom stärkts.  

Strukturomvandlingen har varit en viktig del i den svenska arbets-
marknadsmodellen där arbetskraften har givits möjlighet till utbild-
ning och stöd till omställning genom en aktiv arbetsmarknadspolitik. 
Det har varit en modell som utarbetats i långsiktig samverkan mellan 
arbetsmarknadens parter, näringslivet och den offentliga sektorn. 
Strukturomvandlingen har inneburit att sysselsättningsstrukturen 
succesivt förändrats. Antalet sysselsatta i industrin har minskat sedan 
en lång tid tillbaka samtidigt som sysselsättningen i tjänstesektorn 
ökat. En viktig del i denna utveckling är att industrin i hög grad har 
automatiserat sin produktion. Det har framför allt påverkat antalet 
sysselsatta i tillverkningsindustrin.1 Den minskade sysselsättningen i 

 
1 Heyman, F. (2016), “Job Polarization, Job Tasks and the Role of Firms”, Economics Letters, 
vol 145, s. 246–251. 
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industrisektorn har kompenserats mer än väl av en ökning i tjänste-
sektorn. Den totala sysselsättningen har därför ökat. Digitalisering 
och automatisering kan på sikt även komma att påverka tjänstesek-
torn men har i dag inte kommit lika långt som i industrin. Möjlig-
heterna till effektivisering skiljer sig dock mellan olika delar av 
tjänstesektorn beroende på arbetsuppgifternas karaktär. I vissa service-
yrken, som frisör eller kock, kan en automatisering vara svår medan 
andra typer av arbeten, som lagerarbete och butiksbiträde, kan vara 
enklare att automatisera.2 

En långsiktig trend på arbetsmarknaden är att efterfrågan på arbets-
kraft har polariserats. En polarisering som skett både inom och mellan 
företag. Sysselsättningen har ökat i yrken som för 2–3 decennier sedan 
låg i botten och toppen av lönefördelningen samtidigt som efter-
frågan på arbetskraft minskat relativt sett i yrken i mitten av löne-
fördelningen.3 Några av förklaringarna till denna utveckling är auto-
matisering och robotisering av mer rutinmässiga arbeten samt mer 
globala värdekedjor och offshoring4 av jobben. De medellöneyrken 
som har minskat är mer rutinmässiga arbeten som är lättare att auto-
matisera. I nedre delen av lönefördelningen finns många service-
yrken som är svåra att automatisera. I den övre delen av lönefördel-
ningen finns jobb som är mer ”abstrakta” och kräver en större del av 
humankapital och är därför svåra att automatisera.  

 
2 Häkkinen Skans Ida, ”Teknologisk utveckling och förändringar på arbetsmarknaden”, Eko-
nomiska kommentarer nr 7 2019, Riksbanken. 
3 Se t.ex. Adermon, A. och M. Gustavsson (2015), “Job Polarization and Task-Biased Tech-
nological Change: Evidence from Sweden, 1975–2005”, Scandinavian Journal of Economics, 
117 (3), s. 878–917 och Hensvik, L. och O. N. Skans (2019), “Occupation-Specific Employ-
ment Growth is Skill-Biased in Favor of Workers with Technical and Verbal Abilities and 
Social Maturity”, Uppsala universitet, nationalekonomiska institutionen, working paper. 
4 Med offshoring avses lokalisering av en del av företagets produktionsprocess som t.ex. till-
verkning eller support till ett annat land.  

341 ( 2864 )



Bakgrund SOU 2021:69 

190 

Figur 4.4 Befolkningen i arbetsför ålder 20–64 år 

Utveckling av antalet i befolkningen, arbetskraften, ej i arbetskraften 
och sysselsatta sedan 1970 

 
Källa: SCB, AKU. 

 
 

Arbetslösheten var under hela 1970-talet låg i relation till dagens nivåer 
och varierade kring 2 procent. Minskad sysselsättning i industrin till 
följd av kriser i framför allt varvs- och textilindustrin möttes av en 
utbyggnad av den offentliga sektorn och en rad devalveringar som 
förbättrade den svenska industrins konkurrenskraft. Mot slutet av 
1970-talet började arbetslösheten stiga och några år in på 1980-talet 
var den uppe i 3,5 procent. Undre senare delen av 1980-talet prägla-
des den svenska ekonomin av en kraftig högkonjunktur och efter-
frågan på arbetskraften steg snabbt. Arbetslösheten sjönk tillbaka 
och låg 1989 återigen under 2 procent. Under de första åren på 
nittiotalet steg arbetslösheten kraftigt i kölvattnet av lågkonjunk-
turen. Under åren 1992–1996 var arbetslösheten som högst, en bit 
över 8 procent. Under första decenniet på 2000-talet låg arbetslös-
heten relativt stabil på en nivå kring 5–6 procent innan den ökade i 
samband med finanskrisen 2008. Efter finanskrisen låg arbets-
lösheten under ett antal år på ca 6,5 procent för att sedan minska. 
Under 2020 har dock arbetslösheten återigen stigit till omkring 
7 procent, vilket tydligt kan kopplas med covid-19-pandemin. 
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Figur 4.5 Utbildningsnivå i befolkningen 25–74 år, 1985–2020 

 
Källa: SCB, AKU. 

 
 

En effekt av den automatisering och robotisering som skett i indu-
strin är att efterfrågan på högutbildad arbetskraft ökat. Det åter-
speglas också i hur utbildningsstrukturen i samhället har utvecklats. 
Utbildningsnivån i befolkningen, 25–74 år har generellt sett höjts 
sedan mitten av 1980-talet. Den allmänna trenden är att andelen med 
förgymnasial och gymnasial utbildning har minskat medan andelen 
med eftergymnasial utbildning ökat. 2020 hade över 50 procent av 
alla kvinnor och 38 procent av alla män en eftergymnasial utbildning 
om minst 2 år. I mitten av 1980-talet var motsvarande andel omkring 
10 procent för både kvinnor och män. Under samma period har an-
delen med grundskoleutbildning minskat från nästan hälften av befolk-
ningen till 15 procent för kvinnor och 20 procent för män.  

I ålderskategorierna 25–34 år och 35–44 år har över hälften av be-
folkningen en eftergymnasial utbildning. Andelen sjunker sedan i de 
äldre åldersgrupperna men även i åldersgruppen 66–74 år är det om-
kring en tredjedel av befolkningen som har en eftergymnasial utbild-
ning. Bland de äldre åldersgrupperna är det andelen med förgymnasial 
utbildning som har minskat medan andelen med gymnasieutbildning 
ökat svagt. I de yngre åldersgrupperna har både andelen med för-
gymnasial utbildning och gymnasieutbildning minskat. 
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Den högre utbildningsnivån kan vara en faktor som påverkat arbets-
kraftsdeltagandet positivt. Orsakerna till detta kan vara flera. Prefe-
renserna för arbete kan öka med utbildningen och de ekonomiska 
incitamenten att vara kvar i arbetslivet kan vara större. Utbildnings-
nivån har också betydelse för vilka typer av arbeten som utvecklas på 
arbetsmarknaden. En högre utbildad arbetskraft möjliggör en mer 
humankapitalintensiv produktion och arbetsförhållanden och hälsan 
blir ofta bättre. 

Den ökade utbildningsnivån gör också att det blir svårare för per-
soner med kort utbildning att få och behålla en anställning. Syssel-
sättningsgraden hos personer som saknar gymnasieutbildning är mar-
kant lägre än vad den är för personer med längre utbildning. Den svåra 
situationen för korttidsutbildade5 är dock inte unik för Sverige utan 
är liknande i samtliga EU-länder. 

Av de personer som har en kort utbildning är det en relativt liten 
andel som finns i yrken med låga krav på utbildning. Bland de kort-
tidsutbildade som förvärvsarbetar var det 2018 endast 15 procent som 
hade yrken utan eller med låga krav på utbildning.6 I stället arbetade 
närmare åtta av tio inom yrken som ofta kräver högre utbildning. 
Många korttidsutbildade som förvärvsarbetar är äldre och där arbets-
livserfarenhet kompenserar för de formella utbildningskraven. Då 
utbildningskraven ökat på den svenska arbetsmarknaden är det dock 
troligt att avgående personal med kort utbildning på sikt ersätts med 
personer med längre utbildning, vilket gör det svårare och svårare 
för personer med kort utbildning att få ett arbete. 

4.1.3 Utveckling av anställningsformer, arbetstillfällen 
och arbetsgivare 

Sedan lång tid tillbaka har normen på arbetsmarknaden varit en tills-
vidareanställning på heltid hos en arbetsgivare som omfattas av kollek-
tivavtal, där arbetstagaren både är anställd av och utför arbete åt 
arbetsgivaren. Den anställningsformen har under de senaste 30 åren, 
med små konjunkturella variationer, omfattat drygt två tredjedelar 
av arbetskraften. Övriga sysselsatta omfattar de som antingen är an-
ställda utan att täckas av kollektivavtal, har en visstidsanställning, är 

 
5 Med korttidsutbildade avses person utan gymnasieutbildning. 
6 Arbetsförmedlingen (2018), ”Perspektiv på arbetsmarknaden för personer med kort utbild-
ning”, Arbetsförmedlingen 2018:5. 
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anställda av ett bemannings- eller egenanställningsföretag, är företa-
gare, har fler än ett arbete/arbetsgivare eller arbetar ”svart”. Knappt 
10 procent av alla sysselsatta utgörs av anställda som inte täcks av 
kollektivavtal. Andelen företagare är ungefär lika stor. Det betyder 
att omkring 20 procent av alla sysselsatta inte täcks av kollektivavtal. 
Visstidsanställda utgör ca 15 procent av alla sysselsatta och sysselsatta 
med flera olika anställningar eller som kombinerar företagande med 
en anställning knappt 9 procent.  

Under senare år har det på flera håll framförts att arbetsmarkna-
den är på väg att omstruktureras och att traditionella tillsvidare-
anställningar försvinner till förmån för mer flexibla arbetsformer.7 
En mer uppdragsbaserad arbetsmarknad, där varje arbetstagare själv 
ansvarar för att hitta sina egna uppdrag, har vuxit fram inom vissa 
områden. Genom lokala och globala digitala plattformar kan upp-
dragsgivare och uppdragstagare snabbt matchas och även samverka 
globalt om uppdragen kan utföras på distans. Dessa s.k. gig-jobb har 
ökat både arbetsgivarnas och arbetstagarnas möjligheter till ett mer 
flexiblare arbete. Men med denna typ av arbeten har också anställ-
ningarna blivit mer osäkra och ett större ansvar vilar på den enskildes 
initiativförmåga att aktivt hitta passande uppdrag på dessa platt-
formar. En framtida risk är att denna utveckling kan leda till en ökad 
tudelning på arbetsmarknaden, där vissa grupper av anställda har trygga 
och välbetalda jobb medan andra grupper har mer begränsad anställ-
ningstrygghet och lågt betalda arbeten. Det skulle i så fall öka inkomst-
skillnaderna i ekonomin. 

Någon tydlig generell trend som stöder denna utvecklingstendens 
är dock svårt att belägga statistiskt. Andelen sysselsatta i dessa atypiska 
sysselsättningsformer har under det senaste decenniet karakteriserats 
av en betydande stabilitet. Tidsbegränsade anställningar har över tid 
ökat bland unga och utrikes födda. För dessa grupper är tidsbegrän-
sade anställningar en viktig ingång till arbetsmarknaden. Antalet tids-
begränsade arbeten varierar och mellan olika branscher. Högst andel 
med tidsbegränsade anställda, 42 procent, återfinns inom hotell- och 
restaurangverksamhet. Även inom personliga och kulturella tjänster, 
utbildning samt vård och omsorg med är andelen med tidsbegränsade 
anställningar relativt stor. I dessa branscher utgjorde de tidsbegränsade 
anställningarna mellan 20 och 30 procent 2020. 

 
7 Se t.ex. Österberg (2016), ”Stora utmaningar när Sverige digitaliseras” och Widman (2017) 
”Gig-jobben tar över”. 
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Den totala andelen av de sysselsatta som är tidsbegränsat anställda 
har dock varit ungefär oförändrad det senaste decenniet. Antalet 
egenföretagare, som många av de s.k. gig-anställda kan klassas som, 
har minskat som andel av alla sysselsatta. Sammantaget finns det inga 
starka indikationer i statistiken på att nya, mer flexibla sysselsättnings-
former i någon högre grad skulle ha trängt undan tillsvidareanställ-
ningar i Sverige. Det mesta tyder därför på att tillväxten av gig- och 
plattformsekonomin inte har varit tillräckligt stor för att ge något 
starkt utslag på den totala andelen atypiskt sysselsatta på den svenska 
arbetsmarknaden.8 

Figur 4.6 Andelen sysselsatta i olika atypiska sysselsättningsformer  
2005–2016 

 
Källa: Arbetsmarknadspolitiska rådet (2017), ”Olika vägar till jobb”.  

 
 

Andelen med flera sysselsättningar har ökat svagt (med 1,5 procent-
enheter). Det kan indikera att en del arbetstagare numera tar upp-
drag från flera olika uppdragsgivare. Det kan vidare ha skett betydande 
förändringar inom dessa sysselsättningsformer. Exempelvis har be-
hovs- och timanställningarna liksom så kallad allmän visstid (ALVA) 
ökat medan andelen visstidsanställda som har vikariat minskat. Även 
bemannings- och egenanställningar har ökat snabbt de senaste åren 

 
8 Arbetsmarknadspolitiska rådet (2017). 
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men från en mycket låg nivå. Dessa sysselsättningsformer står fort-
farande bara för omkring två procent av sysselsättningen.9 Det har 
således skett en förskjutning från mer trygga anställningsformer som 
vikariat till mindre trygga anställningsformer som allmänna visstids-
anställningarna och behovsanställningar, trots att den totala andelen 
med tidsbegränsade anställningar varit relativt stabil under denna 
tidsperiod.  

Överlappning mellan de olika sysselsättningsformerna som i 
figur 4.6 kategoriserat som atypiska är stor. För att på ett aggregerat 
plan få en uppfattning om de atypiska anställningarnas omfattning 
på arbetsmarknaden gjorde Arbetsmarknadspolitiska rådet 2017 en 
uppskattning utifrån ett antal olika antaganden baserat på kollektiv-
avtalens täckningsgrad för visstids- och tillsvidareanställda. Upp-
skattningen landade vid att andelen atypiskt sysselsatta sannolikt låg 
mellan 35 och 39 procent 2015. Det betyder att 61–65 procent av alla 
sysselsatta var tillsvidareanställda i en annan bransch än bemannings-
branschen, täcktes av kollektivavtal och inte hade något arbete vid 
sidan av sin anställning. Mellan 2008 och 2015 ökade denna andel 
bara med drygt en procentenhet. Omfattningen av de atypiska syssel-
sättningsformerna har alltså inte förändrats särskilt mycket de sen-
aste åren.10 

Skyddade och subventionerade arbeten 

Utvecklingen på den svenska arbetsmarknaden har under de senaste 
åren varit mycket stark. Som beskrivits i föregående avsnitt har åter-
hämtningen i sysselsättningen efter finanskrisen 2008 varit påtaglig, 
med undantag för den kraftiga sysselsättningsminskning som skett 
under 2020 som en effekt av covid-19-pandemin. Utvecklingen på 
arbetsmarknaden karaktäriserats av en stadigt ökad sysselsättnings-
grad samtidigt som arbetslösheten fallit påtagligt. Oavsett konjunk-
tur- och arbetsmarknadsläge finns det dock personer som, av olika 
anledningar, har svårt att hitta ett arbete. En grundläggande princip 
i den svenska arbetsmarknadspolitiken har därför under lång tid varit 
att aktiva arbetsmarknadsåtgärder – som syftar till att öka de arbets-

 
9 Larsson (2017), ”Anställningsformer och anställningstider 2017”, Landsorganisationen. 
10 Arbetsmarknadspolitiska rådet (2017), ”Olika vägar till jobb”. 
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lösas chanser att hitta ett arbete – ska prioriteras framför passiva 
kontantstöd. 

Antalet personer i arbetsmarknadspolitiska program varierar tyd-
ligt med konjunkturen. Över tid har också antalet arbetsmarknads-
politiska program varierat. De arbetsmarknadspolitiska programmen 
kan delas in i två huvudgrupper: program med aktivitetsstöd och 
subventionerade anställningar. Inom program med aktivitetsstöd 
finns tre ramprogram; Jobb- och utvecklingsgarantin, Jobbgarantin för 
ungdomar och Etableringsprogrammet för nyanlända. I septem-
ber 2020 var drygt 120 000 personer sysselsatta i jobb- och utveck-
lingsgarantin, ca 24 000 personer i jobbgarantin för ungdomar och 
ca 20 000 personer i etableringsprogrammet för nyanlända. Om-
kring 30 000 av de som finns i jobb- och utvecklingsgarantin har en 
funktionsnedsättning. I jobbgarantin för ungdomar finns drygt 
2 000 personer och i etableringsprogrammet för nyanlända ca 300 per-
soner med en funktionsnedsättning.  

Figur 4.7 Arbetsmarknadspolitiska program med aktivitetsstöd 

 
Källa: Arbetsförmedlingen. 

 
 

I gruppen subventionerade anställningar finns anställningar där arbets-
givaren får ett ekonomiskt bidrag till lönekostnaderna för den 
anställde. Det största programmet bland de subventionerade anställ-
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ningarna är nystartsjobb som 2020 omfattade nästan 24 000 per-
soner. Andra typer av stöd är extratjänst med 9 000 personer och 
introduktionsjobb med 4 000 personer. Därutöver finns särskilda stöd 
för personer med funktionsnedsättning där lönebidrag för trygghet 
i anställning är vanligast och under 2020 omfattade nästan 32 000 per-
soner följt av lönebidrag för anställning med nästan 24 000 personer 
och lönebidrag för utveckling i anställning drygt 10 000 personer.  

Under åren 2001–2015 ökade det årsgenomsnittliga antalet perso-
ner med anställningsstöd från ca 75 000 till nästan 134 000 personer 
2015. Under de senaste åren har genomsnittet minskat något och upp-
gick 2020 till drygt 100 000 personer. Majoriteten av dessa anställ-
ningar, omkring 60 procent, riktades till personer som till följd av en 
funktionsnedsättning hade nedsatt arbetsförmåga. Under de senaste 
tio åren har antalet anställningar med särskilda anställningsstöd varit 
relativt konstant och i genomsnitt omfattat ca 73 000 personer. Inom 
gruppen har det dock skett en förflyttning från lönebidrag för anställ-
ning till lönebidrag för trygghet i anställning.  

Figur 4.8 Antal personer med subventionerade anställningar 

Källa: Arbetsförmedlingen. 

 
 

Övriga anställningsstöd är riktade till personer som av andra anled-
ningar har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Det handlar främst 
om långtidsarbetslösa och nyanlända, men även i viss mån om ung-
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domar. Störst av dessa stöd, sett till antalet anställningar, är nystarts-
jobben som introducerades 2007. De växte kraftigt i antal fram till 
2010 då ca 45 000 personer hade anställning med nystartsjobb och var 
det klart dominerande anställningsstödet vid sidan om de särskilda 
anställningsstöden. Under de senaste åren har antalet nystartsjobb 
minskat och omfattade 2020 knappt 24 000 personer, dvs. ungefär var 
fjärde person med anställningsstöd. 

Inriktningen på anställningsstöden har förändrats över tid. Under 
2018 ersatte introduktionsjobben ett antal mindre stöd som instegs-
jobb, riktat mot nyanlända, samt särskilt- och förstärkt särskilt an-
ställningsstöd som främst riktades till långtidsarbetslösa. Introduk-
tionsjobben är i dag, trots dessa sammanslagningar, ett relativt litet 
stöd sett till antal personer. 

Extratjänster och moderna beredskapsarbeten har utgjort en desto 
större del av de subventionerade anställningarna. Dessa ökade kraf-
tigt under 2018 och uppgick i genomsnitt under året till drygt 17 000 
personer. Genomsnittet för 2019 blev drygt 11 000 personer. 

För personer med en funktionsnedsättning som medför en ned-
satt arbetsförmåga finns också möjligheten för Arbetsförmedlingen 
att anvisa ett skyddat arbete. Skyddat arbete finns i formerna skyd-
dat arbete hos Samhall Aktiebolag och skyddat arbete hos offentlig 
arbetsgivare. Dessa arbeten kan bli aktuella för personer vars arbets-
förmåga är så nedsatt till följd av en funktionsnedsättning att perso-
nen inte kan få något annat arbete och vars behov inte kan tillgo-
doses genom andra insatser. Inom ramen för sitt arbetsmarknads-
politiska uppdrag erbjuder Samhall två olika anställningsformer. 
Majoriteten av medarbetarna har en anställning för skyddat arbete. 
Samhall erbjuder även tidsbegränsade LFU-anställningar till perso-
ner med funktionsnedsättning och som långa tider varit utan arbete.  

I Samhalls uppdrag ingår att rusta medarbetarna så att minst 
1 500 personer ur det arbetsmarknadspolitiska uppdraget varje år 
lämnar Samhall för ett nytt jobb på den ordinarie arbetsmarknaden. 
Antalet medarbetare 2020 var totalt sett ca 25 100, varav 20 900 var 
anställda inom ramen för skyddat arbete i Samhall, 2 300 hade en tids-
begränsad anställning (LFU), 350 personer var anställda för bolagets 
uppdrag att erbjuda arbete åt personer med tre fjärdedels sjukersätt-
ning och 1 500 var praktikanter. År 2020 började omkring 7 400 per-
soner arbeta på Samhall. Av dessa började ca 4 400 personer inom 
ramen för skyddat arbete och LFU, omkring 3 100 påbörjade praktik 
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inom jobb- och utvecklingsgarantin. Under 2020 slutade ca 6 600 per-
soner och av dessa gick ca 1 100 till ett nytt arbete, 995 hade en 
tidsbegränsad anställning inom ramen för LFU som upphörde, 2 700 
hade en tidsbegränsad praktik som upphörde och 1 800 personer 
slutade till följd av pension eller övriga avgångar.  

4.1.4 Arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning 

Under åren 2001–2019 ökade det årsgenomsnittliga antalet personer 
med anställningsstöd från ca 75 000 till omkring 121 000 personer. 
Majoriteten av dessa anställningar, omkring 60 procent riktades till 
personer som till följd av en funktionsnedsättning hade en nedsatt 
arbetsförmåga.  

Antal personer i befolkningen, 16–64 år med funktionsnedsätt-
ning har minskat sedan mitten av 1990-talet.11 Kring millennieskiftet 
uppgav närmare 1,2 miljoner att de hade en funktionsnedsättning och 
2019 hade antalet minskat till omkring 800 000 personer. Samtidigt 
har befolkningen i arbetsför ålder ökat med omkring 650 000 perso-
ner. Andelen i befolkningen som uppger att de har en funktionsned-
sättning har således sjunkit från ca 20 procent till 13 procent under 
åren 2000–2019. I befolkningen 16–64 år är det ungefär lika många 
kvinnor som män som uppger att de har en funktionsnedsättning. 

 
11 Med funktionsnedsättning avses nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktions-
förmåga (definition enligt Socialstyrelsens termbank). 
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Figur 4.9 Andel med funktionsnedsättning i befolkningen 
och de sysselsatta 16–64  

 
Källa: SCB och Arbetsförmedlingen. 

 
 

Totalt sett var det knappt 70 procent av dem som 2019 uppgav att 
de hade en funktionsnedsättning där funktionsnedsättningen påver-
kade arbetsförmågan. Sedan 2008 har denna andel ökat med nästan 
10 procentenheter. Under alla år har andelen varit större bland kvinnor 
än män. Andelen kvinnor som uppgav att deras funktionsnedsättning 
påverkade arbetsförmågan var 2006 ca 65 procent medan motsvarade 
andel bland män uppgick till 55 procent. Under perioden fram till 
2019 hade andelen kvinnor ökat till 73 procent och andelen män till 
65 procent. 

Den vanligaste typen av funktionsnedsättning är nedsatt rörelse-
förmåga. Omkring en fjärdedel av de som uppger att de har en funk-
tionsnedsättning uppger att de har en nedsatt rörelseförmåga. Andelen 
har minskat något över tid men har samtliga år under perioden 2008–
2019 varit den vanligaste funktionsnedsättningen. Andra vanliga funk-
tionsnedsättningar är astma och allergier, psykiska och neuropsykia-
triska diagnoser, dyslexi och diabetes. Dessa funktionsnedsättningar 
har omkring 10–15 procent av dem med en funktionsnedsättning. 
Andelen som uppger astma och allergier som funktionsnedsättning 
har legat på ungefär samma nivå sedan 2008 medan andelen som upp-
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ger psykiska eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, dyslexi 
eller diabetes har ökat. 

Vissa typer av diagnoser är vanligare hos kvinnor än hos män. Det 
gäller funktionsnedsättningar som rörelsenedsättning, psykiska och 
mag- och tarmsjukdomar. Andra diagnoser är vanligare bland män 
som t.ex. diabetes, dyslexi och hörselskador. 

Bland de som uppger att funktionsnedsättningen påverkar arbets-
förmågan är det framför allt rörelsenedsättningar och psykiska funk-
tionsnedsättningar som är vanligt. Omkring 90 procent av dem som 
har dessa typer av funktionsnedsättning uppger att det påverkar deras 
arbetsförmåga medan bara omkring hälften av dem som har astma, 
allergi eller dyslexi anser att det påverkar arbetsförmågan. Av de som 
har diabetes är det en väldigt liten andel som uppger att det påverkar 
deras arbetsförmåga.  

Figur 4.10 Vanligaste funktionsnedsättningarna, andel av befolkningen  
16–64 år 

 
Källa: SCB och Arbetsförmedlingen. 

 
 
Egenskaperna hos dem som har en funktionsnedsättning avviker i 
vissa fall från befolkningen som helhet. Andelen män i befolkningen 
som helhet är något större än andelen kvinnor. Bland dem som har 
en funktionsnedsättning är det dock fler kvinnor än män och skill-
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naden mellan andelen kvinnor och män är ännu större hos dem som 
har en nedsatt arbetsförmåga.  

Åldersstrukturen hos de som uppger en funktionsnedsättning 
avviker också från befolkningen som helhet. Andelen personer som 
har en funktionsnedsättning är tydligt överrepresenterade bland de 
äldre (50–64 år) i förhållande till befolkningen som helhet och i mot-
svarande grad underrepresenterade bland de i åldrarna 30–49 år, medan 
det är ungefär lika vanligt förekommande som i befolkningen som 
helhet bland de yngre (16–29 år). 

Utbildningsbakgrunden hos dem som har ett funktionshinder 
skiljer sig också från befolkningen som helhet. Andelen med efter-
gymnasial utbildning är något lägre än i befolkningen och andelen med 
gymnasieutbildning är något högre. Utbildningsstrukturen mellan de 
som har en funktionsnedsättning och de som uppger att funktions-
nedsättningen påverkar arbetsförmågan skiljer sig dock väldigt lite.  

Arbetslivet för personer med funktionsnedsättning 

Personer med funktionsnedsättning deltar i lägre utsträckning i 
arbetskraften, har en lägre sysselsättningsgrad och en högre arbets-
löshet än övriga befolkningen. I förhållande till situationen i början 
av 2000-talet deltar en större andel av de med funktionsnedsättning 
i arbetskraften i dag, framför allt i gruppen där funktionsnedsätt-
ningen innebär en nedsatt arbetsförmåga. Samma mönster syns även 
för de sysselsatta medan arbetslösheten bland personer med en funk-
tionsnedsättning är på ungefär samma nivå 2006 som 2019. 

Sedan början av 2000-talet har andelen av den sysselsatta befolk-
ningen som har en funktionsnedsättning minskat från knappt 20 pro-
cent till 11 procent, se figur 4.1. Minskningen har följt ungefär samma 
utveckling som befolkningen 16–64 år, vilket gör att sysselsättnings-
graden hos de som uppger en funktionsnedsättning har varit stabil 
sedan början av 2000-talet. Dock har det under det senaste året skett 
en kraftig ökning av antalet sysselsatta som uppger en funktions-
nedsättning, och sysselsättningsgraden har ökat med 5 procentenheter 
mellan 2018 och 2019 till nästan 70 procent. Sysselsättningsgraden 
hos de som uppger en funktionsnedsättning är dock fortfarande be-
tydligt lägre än i befolkningen som helhet där sysselsättningsgraden 
2019 uppgick till 78 procent. 
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Figur 4.11 Andelen i arbetskraften, sysselsatta och arbetslösa för personer 
med funktionsnedsättning och i övriga befolkningen 16–64 år  

 
Källa: SCB och Arbetsförmedlingen. 

 
 

För arbetslösa med funktionshinder finns ett antal olika stödpro-
gram via arbetsförmedlingen. Det största stödet är lönebidrag för 
trygghet i anställning som 2019 omfattade drygt 34 000 personer. 
Det är den anställningsform som tillsamman med lönebidrag för ut-
veckling i anställning har vuxit kraftigast under de senaste 10 åren. 
Samtidigt som dessa stöd ökat i betydelse har antal personer med 
lönebidrag för anställning minskat men är trots detta det näst största 
programmet för personer med funktionsnedsättning med ca 
25 000 personer 2019. Offentligt skyddat arbete omfattade 2019 ca 
2 000 personer och har sett över tid minskat. Personer med resurs-
arbete i offentlig anställning eller utvecklingsanställning hos Samhall 
var 2019 ca 1 700 personer.  
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Figur 4.12 Särskilda stöd för arbetslösa personer med funktionsnedsättning 

 
Källa: Arbetsförmedlingen. 

 
 

En övervägande majoritet av de sysselsatta som har en funktionsned-
sättning arbetar heltid. I gruppen som helhet är det nästan 70 procent 
medan andelen är lite lägre, 60 procent, bland dem där funktionsned-
sättningen påverkar arbetsförmågan. I förhållande till övriga befolk-
ningen, där nästan 80 procent av de sysselsatta är heltidsarbetande, 
är det en lägre andel som arbetar heltid. Däremot är både lång och 
kort deltid vanligare bland dem med en funktionsnedsättning än i 
övriga befolkningen. Störst andel deltidsarbetande finns i gruppen 
där funktionsnedsättningen påverkar arbetsförmågan. I denna grupp 
är det omkring 10 procent som arbetar kort deltid och 60 procent 
som arbetar lång deltid. Framför allt är det andelen som arbetar lång 
deltid som skiljer denna grupp från andra med funktionsnedsättning 
medan andelen som arbetar kort deltid är ungefär lika stora.  

Sett över tid finns en tendens till en ökad andel heltidsarbetande 
bland personer med funktionsnedsättning. I förhållande till situationen 
2008 har andelen heltidsarbetande ökat bland personer med funktions-
nedsättning. Ökningen är relativt svag i gruppen som helhet men 
bland de vars funktionsnedsättning påverkar arbetsförmågan har an-
delen heltidsarbetande ökat med drygt 10 procentenheter, från strax 
under 50 procent till omkring 60 procent. Ökningen har framför allt 
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skett åren fram till 2013 och andelen har sedan dess i princip legat 
stabil kring 60 procent. För samma grupp finns under de senaste åren 
en svag trend mot att det långa deltidsarbetandet minskar och det 
korta ökar. 

Figur 4.13 Arbetstid för sysselsatta med funktionsnedsättning och övriga 
befolkningen 15–64 år 

Källa: SCB och Arbetsförmedlingen. 

 
 

Det är vanligare att kvinnor än män med funktionsnedsättning 
arbetar deltid och det är fler män än kvinnor som arbetar heltid. 
Bland sysselsatta kvinnor med funktionsnedsättning och nedsatt 
arbetsförmåga var det 2019 knappt 50 procent som arbetade heltid 
medan motsvarande andel för män var nästan 77 procent. Omkring 
40 procent av kvinnorna arbetade lång deltid och ca 10 procent kort 
deltid medan motsvarade andel bland männen var 17 procent respek-
tive 6 procent. Sett över tid har heltidsarbete ökat bland både kvin-
nor och män medan det långa deltidsarbetet har minskat. Kort deltid 
har ökat bland kvinnor med funktionsnedsättning och nedsatt arbets-
förmågan medan andelen bland män i princip varit oförändrat. Andelen 
anställda respektive företagare är ungefär lika stor bland personer 
med funktionsnedsättning som i befolkningen totalt. Inte heller finns 
det några tydliga skillnader när det gäller arbete inom offentlig eller 
privat sektor mellan befolkningen och personer med funktionsned-

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

Sa
m

tli
ga

 m
ed

 fu
nk

tio
ns

ne
ds

ät
tn

in
g

M
ed

 n
ed

sa
tt 

ar
be

ts
fö

rm
åg

a

Öv
rig

a 
i b

ef
ol

kn
in

ge
n

Sa
m

tli
ga

 m
ed

 fu
nk

tio
ns

ne
ds

ät
tn

in
g

M
ed

 n
ed

sa
tt 

ar
be

ts
fö

rm
åg

a

Öv
rig

a 
i b

ef
ol

kn
in

ge
n

2008 2019

Kort deltid Lång deltid Heltid

357 ( 2864 )



Bakgrund SOU 2021:69 

206 

sättning oavsett arbetsförmåga. Personer med funktionsnedsättning 
arbetar i samma yrken som befolkningen som helhet, men andelen i 
chefsyrken är mindre. 

Även när det gäller anställningsformer finns små skillnader mellan 
personer med funktionsnedsättning och övriga befolkningen. Av de 
anställda med funktionsnedsättning är 85 procent tillsvidareanställda. 
I gruppen med nedsatt arbetsförmåga är motsvarande andel 84 pro-
cent och i befolkningen totalt har 86 procent.  

Anpassade arbetsförhållanden och upplevd diskriminering 

Personer med en funktionsnedsättning kan behöva stöd i sitt arbete 
och anpassning av arbetsförförhållandena för att få en fungerande 
arbetssituation. Som beskrivits ovan var det omkring 68 procent av 
personerna med en funktionsnedsättning som också hade en nedsatt 
arbetsförmåga 2019. Det motsvarade omkring 550 000 personer. 
I denna grupp är det nästan 80 procent som anger att de är i behov 
av anpassningar eller stöd för att kunna utföra sitt arbete. Sett över 
tid har denna andel varierat mellan 70–80 procent men har sedan 
2016 legat stabilt kring 80 procent.  

Figur 4.14 Andel som anger att anpassning behövs för att kunna arbeta, 
sysselsatta och ej sysselsatta med funktionsnedsättning och 
nedsatt arbetsförmåga 

Källa: SCB och Arbetsförmedlingen. 
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Av de som inte är sysselsatta uppger 58 procent av personer med 
funktionsnedsättning och nedsatt arbetsförmåga att de skulle kunna 
utföra ett arbete om de fick en eller flera anpassningar eller stöd. 
Sedan början av 2000-talet har denna andel ökat från omkring 50 pro-
cent till som mest 66 procent 2016. Sedan 2016 har andelen minskat 
med nästan 10 procentenheter.  

Den vanligaste anpassningen av arbetssituationen är ett anpassat 
arbetstempo, följt av anpassade arbetsuppgifter och arbetstider. En 
högre andel kvinnor än män har behov av anpassad arbetstid eller 
anpassat arbetstempo. Bland de sysselsatta med funktionsnedsättning 
och nedsatt arbetsbetsförmåga är det en större andel som klarar sig 
med en eller två anpassningar än bland de som inte är sysselsatta. För 
många av de som inte är sysselsatta krävs tre eller fler anpassningar 
för att de ska kunna arbeta. Över tid syns inga tydliga skillnader i 
behovet av antalet anpassningar för de som är sysselsatta medan det 
för de som inte är sysselsatta finns en tendens till att fler anpass-
ningar behövs i dag för att kunna ta ett arbete jämfört med 2008. 

Figur 4.15 Andel som har behov av anpassning för att kunna arbeta, 
personer med funktionsnedsättning och nedsatt arbetsförmåga 

 
Källa: SCB och Arbetsförmedlingen. 
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Av samtliga personer med funktionsnedsättning är det knappt 30 pro-
cent som upplevt någon form av diskriminering. Andelen är större 
bland kvinnor än män. Det är framför allt de som har en nedsatt 
arbetsförmåga som upplevt diskriminering. I denna grupp är andelen 
över 40 procent bland kvinnor och omkring 30 procent bland män. 
Bland de som inte har nedsatt arbetsförmåga är andelen knappt 10 pro-
cent för både kvinnor och män.  

Den vanligaste typen av diskriminering bland personer med funk-
tionsnedsättning och nedsatt arbetsförmåga är negativa attityder hos 
arbetsgivaren. Det är nästan dubbelt så vanligt som kränkningar, dis-
kriminering vid tillsättning av jobb och mobbning. Bland personer 
med en funktionsnedsättning som medför en nedsatt arbetsförmåga 
är det drygt 20 procent som någon gång de senaste fem åren upplevt 
negativa attityder hos en arbetsgivare.  

Både bland dem som har nedsatt arbetsförmåga och de som inte 
har nedsatt arbetsförmåga tycks andelen som upplevt diskriminering 
i arbetslivet har ökat över tid. År 2008 var det omkring 17 procent 
som upplevt diskriminering i arbetslivet, vilket kan jämföras med 
nästan 40 procent 2019. Även skillnaderna mellan kvinnor och män 
tycks ha förändrats. År 2008 var det ett par procentenheter fler 
kvinnor än män som upplevt diskriminering medan skillnaden 2019 
ökat till nästan 15 procentenheter. 

Figur 4.16 Andel med funktionsnedsättning som upplevt diskriminering 
i arbetslivet 

 
Källa: SCB och Arbetsförmedlingen. 
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4.2 Utvecklingen av hälsa och sjukfrånvaro 
i befolkningen 

Möjligheten att kunna delta i arbetslivet beror i stor utsträckning på 
människors hälsa. Hälsan i befolkningen kan mätas på ett antal olika 
sätt. Vanliga mått på hälsoutvecklingen är mortalitet och självskattad 
hälsa. Även hälsoutvecklingen bland de äldre kan vara en viktig indi-
kator för den allmänna folkhälsoutvecklingen. Om hälsan och arbets-
förmågan har ökat i högre åldrar är det rimligt att utgå från att hälsan 
och arbetsförmågan även ökat bland de yngre. 

Mortaliteten går att mäta exakt men har nödvändigtvis ingen exakt 
koppling till människors förmåga att delta i arbetslivet. Om en för-
ändring i mortaliteten skulle hänföras till grupper som står lång ifrån 
arbetsmarknaden påverkar den i liten utsträckning människors be-
nägenhet att delta i arbetslivet. Mycket talar dock för att mortalite-
ten har en har en tydlig, om än inte perfekt, korrelation med den 
relativa storleken på dem som ur ett hälsoperspektiv har förutsätt-
ningar att ingå i arbetskraften. En ökad mortalitet skulle då leda till 
att färre i varje åldersgrupp ur hälsohänseende har möjlighet att delat 
i arbetslivet och en minskad mortalitet skulle innebära det omvända.  

Den självskattade hälsoutvecklingen har en tydligare koppling till 
människors faktiska arbetsförmåga och möjligheter att delta i arbets-
livet än mortaliteten. Med självskattade hälsoindikatorer finns dock 
en risk att tillförlitligheten är sämre då uppgifterna bygger på männi-
skor egna subjektiva värderingar och uppskattningar av den egna 
arbetsförmågan.  

Samtliga av dessa mått har således sina styrkor och svagheter men 
kompletterar varandra och kan tillsammans ge en bra bild över hälso-
utvecklingen i samhället. I nedanstående avsnitt ges utifrån dessa mått 
en övergripande beskrivning av hälsoutvecklingen under de senaste 
decennierna. 

4.2.1 Mortalitet 

Mortaliteten har under de senaste tjugo åren haft en svagt nedåtgå-
ende trend sett till befolkningen som helhet. Undantaget är dock 
2020 då mortaliteten steg relativt kraftigt till följd av covid-19-pan-
demin och får till följd att mortalitet befinner sig på samma nivå 2020 
som i början av 2000-talet. Uppdelat på olika åldersgrupper blir dock 
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trenden tydligare. Av figur 4.18 framgår mortalitetens utveckling 
under de senaste tjugo åren uppdelat på olika åldersgrupper. Störst 
minskning har skett bland de äldre men även i de yngre åldersgrup-
perna syns en svag minskning under den aktuella perioden.  

Figur 4.17 Mortalitet i olika åldersgrupper 

Dödsfall per 1000 av medelfolkmängden 

 
Källa: SCB. 

 
 

Sett i ett längre perspektiv kan det konstateras att mortaliteten för män 
under perioden 1960–1980 i stort sett var stabil. Först efter 1980 
började mortaliteten för män att avta. För kvinnor har utvecklingen 
gått mot en minskad mortalitet ända sedan 1960-talet.12 Utvecklingen 
har dock varit kraftigare för män än för kvinnor vilket lett till att 
mortaliteten mellan kvinnor och män i dag nästan har konvergerat. 

 
12 Johansson et al (2018), Drivkrafter och möjligheter till ett förlängt arbetsliv, Stockholm: 
SNS Förlag, samt IFAU Rapport 2018:20. 
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4.2.2 Självskattad hälsa 

I den Nationella folkhälsoenkäten ställs frågor om hur den enskilde 
individen upplever sitt hälsotillstånd.13 En av frågorna rör det själv-
skattade allmänna hälsotillståndet. Måttet har haft en bra prediktions-
förmåga på en persons framtida hälsa, både fysiskt och psykiskt. 
Undersökningarna i Sverige pekar på att vuxnas självskattade allmänna 
hälsotillstånd utvecklats sämre bland kvinnor och yngre, jämfört 
med män och äldre, från 1980- och 1990-talet och framåt. En mängd 
olika faktorer kan påverka den självskattade hälsan. Socioekonomisk 
status, bostadsområde, graden av socialt och emotionellt stöd och 
stress är några av förklaringsfaktorerna.14 

Figur 4.18 Dålig eller mycket dålig självupplevd hälsa, kvinnor och män  

Andel av befolkningen 16–84 år 

 
Källa: Folkhälsomyndigheten. 

 
 
Under perioden 2004–2018 har andelen invånare som uppgav en dålig 
eller mycket dålig hälsa varierat mellan 5 och 7 procentenheter, med 
en nedåtgående trend. Andelen som uppgav en dålig eller mycket dålig 

 
13 Följande frågor i Nationella folkhälsoenkäten ligger till grund för statistiken: Hur bedömer 
du ditt allmänna hälsotillstånd? och Har du någon långvarig sjukdom, besvär efter olycksfall, 
någon nedsatt funktion eller annat långvarigt hälsoproblem? 
14 Folkhälsomyndigheten, Självskattat allmänt hälsotillstånd. 
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hälsa var genomgående under perioden högre eller lika hög bland 
kvinnor som bland män. Sett över hela perioden 2004–2018 har ande-
len som uppgav en dålig eller mycket dålig hälsa minskat för både 
kvinnor och män. För kvinnor var andelen som uppgav dålig eller 
mycket dålig hälsa 1 procentenhet 2018 än 2004. För män var mot-
svarande andel 2 procentenheter lägre 2018 än 2004.  

Omkring 6 procent av befolkningen 16–84 år uppgav 2018 att de 
hade en dålig eller mycket dålig hälsa. Andelen var högre bland kvin-
nor än bland män. För kvinnor har andelen som angett att de haft en 
dålig eller mycket dålig hälsa legat stabilt kring 6 procent under ett 
antal år på 2010-talet. I undersökningen 2010 har dock andelen ökat 
med nästan en procentenhet samtligt som andelen män som uppger 
dålig eller mycket dålig hälsa legat kvar på samma nivå som 2016, ca 
5 procent. Sett till olika åldersgrupper var andelen som uppgav dålig 
eller mycket dålig hälsa störst bland de äldre och minst bland de 
yngre.  

Figur 4.19 Dålig eller mycket dålig självupplevd hälsa, åldersgrupper 

Andel av befolkningen 16–84 år 

 
Källa: Folkhälsomyndigheten. 
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Den nedåtgående trenden avseende personer som uppger dålig eller 
mycket dålig hälsa syns framför allt bland de äldre. För åldersgrup-
pen 65–84 år minskade andelen som uppgav dålig eller mycket dålig 
hälsa från 10 till 6 procent mellan 2004 och 2015. Sedan 2015 har 
andelen som uppger dålig eller mycket dålig hälsa ökat och uppgick 
2018 till omkring 8 procent. En liknande utveckling syns för ålders-
gruppen 45–64 år. Även för denna åldersgrupp syns en långsiktig ned-
åtgående trend mellan 2004 och 2015. Utveckling planade sedan ut 
och har under det senaste året ökat. Andelen i åldersgruppen 45–64 år 
som uppger dålig eller mycket dålig hälsa har sett över hela perioden 
minskat med 2 procentenheter från 9 till 7 procent.  

I de yngre åldersgrupperna är den nedåtgående trenden inte lika 
tydlig som för de äldre. Under perioden 2004–2015 sjönk andelen som 
uppgav dålig eller mycket dålig hälsa med 2 procentenheter för att 
sedan plana ut och öka under 2016–2018. Sett över hela perioden 
2004–2018 minskade andelen som uppgav dålig eller mycket dålig hälsa 
med 1 procentenhet. För de allra yngsta åldrarna i undersökningen, 
16–29 år, har andelen som uppgav dålig eller mycket dålig hälsa varit 
relativt stabil under perioden 2004–2015 för att sedan öka med 2 pro-
centenheter under åren 2015–2018. Sett över hela perioden 2004–
2018 innebär det en ökning av andelen som uppger dålig eller mycket 
dålig hälsa med ca 1 procentenhet.  

 Nedsatt psykiskt välbefinnande 

Psykisk ohälsa är ett betydande folkhälsoproblem, både i Sverige och 
i resten av världen. Begreppet psykisk ohälsa omfattar ett antal till-
stånd med olika svårighetsgrad, alltifrån enstaka och mildare psykiska 
besvär till allvarliga psykiska sjukdomar. Depression är en av de 
vanligaste psykiatriska diagnoserna och har sedan 1990-talet tillhört 
de diagnoser som bidrar mest till hälsoförlust i världen. Det beror 
dels på att depression drabbar många, dels på att sjukdomsförloppet 
många gånger är långdraget. Sedan 2014 tillhör psykiatriska diagno-
ser som depression, ångestsyndrom och stressrelaterad ohälsa de van-
ligaste orsakerna till sjukskrivning i Sverige, särskilt bland kvinnor.  

Indikatorn ”Nedsatt psykiskt välbefinnande” visar hur stor andel 
av befolkningen i åldern 16–84 år som angett höga värden på själv-
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skattningsskalan General Health Questionnaire, GHQ.15 Höga värden 
på GHQ-skalan visar på en ökad risk för vanligare former av psykia-
trisk problematik som depression och ångestsyndrom. År 2018 var 
det 17 procent av befolkningen 16–84 år som uppgav att de har ett 
nedsatt psykiskt välbefinnande. Andelen var högre bland kvinnor än 
bland män, och högre bland yngre än bland äldre. Andelen som upp-
gav nedsatt psykiskt välbefinnande har ökat sedan 2006, både bland 
kvinnor och män, i de flesta åldersgrupper och i samtliga utbildnings-
grupper.16  

Figur 4.20 Nedsatt psykiskt välbefinnande, kvinnor och män 

Andel av befolkningen 16–84 år 

  
Källa: Folkhälsomyndigheten. 

 
 

 
15 Folkhälsomyndigheten, Nedsatt psykiskt välbefinnande. 
16 Bedömning av följande påståenden gällande de senaste två veckorna: Jag har känt mig glad 
och på gott humör, Lugn och avslappnad, Aktiv och kraftfull, Pigg och utvilad när jag vaknat, 
Mitt vardagsliv har varit fyllt av sådant som intresserar mig. Frågor gällande de senaste veck-
orna: Har du ständigt känt dig olycklig och nedstämd? Har du förlorat tron på dig själv? Har 
du ständigt känt dig spänd? Har du tyckt att du varit värdelös? Har du känt att du inte kunnat 
klara dina problem? Har du någon gång under de senaste 12 månaderna kommit i den situationen 
att du allvarligt övervägt att ta ditt liv*? Har du någon gång under de senaste 12 månaderna 
försökt ta ditt liv? (Anm. Föregående fråga har förändrats över tid.) Känner du dig för när-
varande stressad? Har du något/några av följande besvär eller symtom? Huvudvärk eller migrän? 
Ängslan, oro eller ångest? Trötthet? Sömnsvårigheter?  

0

5

10

15

20

25

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
18

Kvinnor Män Totalt

366 ( 2864 )



SOU 2021:69 Bakgrund 

215 

År 2018 uppgav 17 procent av befolkningen 16–84 år att de hade ett 
nedsatt psykiskt välbefinnande. Andelen var högre bland kvinnor 
(20 procent) än bland män (14 procent). Skillnaden mellan kvinnor 
och män kvarstod när hänsyn togs till ålder, utbildningsnivå, födelse-
land och län. 

Under perioden 2004–2015 varierade andelen som uppgav ett ned-
satt psykiskt välbefinnande kring 13 procent. Andelen har varit högre 
för kvinnor än för män under samtliga av dessa år. Under de senaste 
åren har den psykiska ohälsan ökat såväl för kvinnor som för män. 
För kvinnor har ökat med 5 procentenheter för män har den ökat med 
4 procentenheter. 

Andelen invånare med nedsatt psykiskt välbefinnande var högst i 
den yngsta åldersgruppen och lägst i den äldsta. I alla åldersgrupper 
uppgav kvinnor oftare än män nedsatt psykiskt välbefinnande. I ålders-
gruppen 16–29 år uppgav 25 procent nedsatt psykiskt välbefinnande 
2018. Motsvarande andel i åldersgruppen 30–44 år var 20 procent 
och i gruppen 45–64 år 14 procent. I åldersgruppen 65–84 år var an-
delen 9 procent. Skillnaden mellan referensgruppen 30–44 år och övriga 
åldersgrupper kvarstod när hänsyn togs till kön, utbildningsnivå, 
födelseland och län. 

Andelen som angav nedsatt psykiskt välbefinnande ökade i alla 
åldersgrupper under 2004–2018, med undantag för den äldsta ålders-
gruppen. För samtliga åldersgrupper har andelen ökat sedan 2015. 
Ökningen är tydligast bland de yngre och påbörjade redan i början av 
2010-talet. I den yngsta åldersgruppen 16–29 år var andelen med ned-
satt psykiskt välbefinnande 6 procentenheter högre 2018 jämfört med 
2006. I åldersgruppen 30–44 år var andelen 4 procentenheter högre, 
och i åldersgruppen 45–64 år 3 procentenheter högre. Skillnaden i 
andelen som uppgav nedsatt psykiskt välbefinnande mellan referens-
gruppen 30–44 år och åldersgruppen 16–29 ökade under perioden. 
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Figur 4.21 Nedsatt psykiskt välbefinnande, åldersgrupper 

Andel av befolkningen 16–84 år 

 
Källa: Folkhälsomyndigheten. 

 
 

Vidare kan framhållas att den trend som i undersökningen framträder 
sedan 2015 mot att fler anger ett nedsatt psykiskt välbefinnande även 
bekräftas i statistik från Försäkringskassan om diagnoser för personer 
med sjukpenning. Enligt Försäkringskassan ökade sjukskrivningarna 
till följd av psykiatriska diagnoser kraftigt mellan 2010 och 2016. 
Sedan dess har dessa sjukfall stått för nästan en tredjedel av alla startade 
sjukfall och omkring hälften av alla pågående sjukfall. Sjukfrån-
varons utveckling har de senaste åren därför till stor del drivits av 
psykiatriska diagnoser.17 

4.2.3 Utvecklingen av hälsan hos äldre 

Av speciellt intresse för utredningens uppdrag är hälsoutvecklingen 
bland de äldre. Generella förbättringar av folkhälsan syns ofta i lång-
siktiga trender, som inte kan avläsas från år till år. Även om utred-
ningen främst fokuserar på utvecklingen de senaste decennierna kan 
en jämförelse över en längre tidsperiod vara motiverad. 

 
17 Försäkringskassan, Uppföljning av sjukfrånvarons utveckling 2020, s. 37. 
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Utvecklingen av hälsan bland de äldre kan ses som en indikator 
på hela befolkningens hälsoutveckling. Om hälsan och arbetsförmå-
gan har ökat i högre åldrar är det rimligt att utgå från att hälsan och 
arbetsförmågan ökat även för yngre åldersgrupper. I en rapport från 
Delegationen för senior arbetskraft har hälsotillståndet hos 70-åringar 
studerats i de så kallade H70-studierna.18 Uppföljningsundersökningar 
har genomförts vid 75 års ålder och senare fram till och med års-
kullen som är född 1944.19 Bland annat studeras äldres kognitiva, 
fysiska och psykiska förmågor. 

Vad gäller den kognitiva förmågan har det skett en successiv och 
dramatisk förbättring av kognitiv funktion hos 70-åringar sedan 1970-
talet. Av figur 4.23 framgår att såväl tankemässig snabbhet och logiskt 
tänkande som spatial förmåga och bildminne har förbättrats. Det 
innebär exempelvis att 79-åringar födda 1930 hade en bättre kognitiv 
funktion än 70-åringar födda 1901–1902 och 1906–1907. 

Delegationen för senior arbetskraft framhåller dessutom att en 
skillnad mellan årskullarna är att sämre kognitiva testresultat vid 
70 år var kopplade till en ökad risk för demens och död under de 
följande fem åren i årskullen född 1901–1902, men inte i årskullen 
som var född 1930. Förekomsten av demens förändrades dock inte 
mellan 70 och 75 år vare sig i mätningar på 1970-talet eller på 2000-
talet. Bland 85-åringar, där förekomsten av demens är högre, har 
noterats en minskad förekomst av demens mellan årskullarna födda 
1901–1902 (30 procent) och 1923–1924 (23 procent).20 

 
18 Delegationen för senior arbetskraft, Rapport 21, 70 är det nya 50, s. 10–11. 
19 Delegationen för senior arbetskraft, Rapport 21, 70 är det nya 50, s. 10–11. 
20 Delegationen för senior arbetskraft, Rapport 21, 70 är det nya 50, s. 15–19. 
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Figur 4.22 Äldres kognitiva förmåga 

Testresultat hos 70-åringar 

 
Källa: H 70-studierna, Göteborgs universitet. 

 
 
Även den fysiska förmågan är en viktig faktor för äldres möjligheter 
att arbeta i högre åldrarna. I H70-studierna har det gjorts undersök-
ningar 1981–1982 (på personer födda 1911–1912), 2000–2001 (på 
personer födda 1930) och 2014–2015 (på personer födda 1944).  

Senare årskullar av 70-åringar presterar mycket bättre på flera test 
av fysisk funktion. Det skedde en rejäl förbättring mellan de födda 
1930 och de födda 1944 i balanstestet. För testet att kunna kliva upp 
på en 50 cm hög pall sågs en liknande, men inte riktigt lika dramatisk 
förändring. Vidare ökade gånghastigheten rejält hos 70-åringar mellan 
1981–1982 och 2000–2001 hos både kvinnor och män, och en för-
bättring kan också ses mellan 2000 och 2014 hos kvinnor. Utveck-
lingen skiljde sig dock åt inom olika utbildningsgrupper. Andelen 
med låg gånghastighet minskade hos kvinnor med högre utbildning 
och hos män med låg utbildning, medan den ökade hos kvinnor med 
låg utbildning. Detta är enligt Delegationen för senior arbetskraft ett 
exempel på att åldrandet inte är rättvist. 

Även lungfunktionen hos 75-åringar har testats. Mellan 1975–
1976 och 2005–2006 ökade lungfunktionen med 20 procent hos män 
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och med 10 procent hos kvinnor. Detta visar enligt Delegationen för 
senior arbetskraft att äldre i dag orkar mer än tidigare.  

Även tre hörselundersökningar av 70-åringar har gjorts inom H70-
studierna. Enligt Delegationen för senior arbetskraft hade 53 pro-
cent av männen och 27 procent av kvinnorna nedsatt hörsel i under-
sökningen 1971–1972. Andelen var i stort sett oförändrad 1992–1993, 
men hade sjunkit till 28 procent hos männen och 23 procent hos 
kvinnorna 2014–2015.21 

Depressiva symtom och depressiva sjukdomar har minskat betyd-
ligt hos 70-åringar födda 1944 jämfört med tidigare årskullar. Före-
komsten av djup depression var oförändrad mellan äldre årskullar 
undersökta på 1970-talet och de som undersöktes på 2000-talet. 
Däremot ökade andelen 75-åringar som hade mild depression mellan 
1976–1977 och 2005–2006. Att ha ett litet socialt nätverk var en risk-
faktor för depression mellan 70 och 75 år i årskullen född 1901–
1002, men inte i årskullen född 1930, enligt Delegationen för senior 
arbetskraft.22 

4.2.4 Sjukfrånvarons utveckling 

Sjukfrånvarons utveckling har kännetecknats av stora variationer. 
Under 1990-talet ökade sjukfrånvaron kraftigt och nådde i början av 
2000-talet historiskt höga nivåer. Ett av de stora problemen var att 
sjukskrivningstiderna blivit allt längre. Regeringen lanserade därför 
2003 ett mål för minskad ohälsa som innebar att sjukskrivningarna 
skulle halveras fram till 2008 samtidigt som antalet nya sjuk- och akti-
vitetsersättningar skulle minska. Med halveringsmålet kom admini-
strationens fokus att tydligare riktas mot en mer försäkringsmässig, 
likformig och rättssäker tillämpning av regelverket. Det genomfördes 
stora förändringar i administrationen av sjukförsäkringen. Länsför-
säkringskassorna och Riksförsäkringsverket (RFV) slogs ihop och 
bildade den nya Försäkringskassan. Ett omfattande arbete med att 
kartlägga arbetsförmågan hos långtidssjukskrivna och personer med 
tidsbegränsad sjukersättning sattes igång och många av dessa bevilja-
des sjukersättning. Det innebar att sjukskrivningarna vände nedåt 
redan 2003, vilket och drev ner både sjukpenningtalet och ohälsotalet 

 
21 Delegationen för senior arbetskraft, Rapport 21, 70 är det nya 50, s. 19–20. 
22 Delegationen för senior arbetskraft, Rapport 21, 70 är det nya 50, s. 23–24. 
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trots att de nybeviljade sjukersättningar fortsatte att öka fram till 
2005 innan de också började minska.  

Figur 4.23 Sjukpenning- och ohälsotalet 

 
Källa Försäkringskassan. 

 
 

I juli 2008 infördes rehabiliteringskedjan tillsammans med en bortre 
tidsgräns för sjukpenning. Sjukfall som blev längre än 914 dagar över-
gick då i normalfall till Arbetsförmedlingens arbetslivsintroduktion 
(ALI). Efter tre månaders ALI utan att återfå arbetsförmåga kunde 
personer som uppnått maxtid påbörja en ny sjukpenningperiod. Den 
bortre tidsgränsens införande hade en tydlig effekt på sjukpenning-
talet. För dem som hade pågående sjukfall när den bortre tidsgränsen 
infördes fanns övergångsregler. Det innebar att det var en stor grupp 
som uppnådde maxtid samtidigt i januari 2010 och därmed pressade 
ner sjukpenningtalet till den lägsta nivån någonsin (6,0 dagar). Det 
innebar å andra sidan en stor grupp efter ett antal månader återvände 
till sjukförsäkringen efter ALI hos arbetsförmedlingen. Delar av den 
ökning som följde från mitten av 2010 förklarades inledningsvis av 
personer som återvände till sjukförsäkringen efter genomförd ALI. 
För många av dessa personer blev sjukfallen långa, ofta så pass långa att 
de uppnådde maxtiden flera gånger. 
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Samtidigt som förändringarna i sjukpenning infördes avskaffades 
möjligheten till tidsbegränsad sjukersättning och kraven för att kunna 
beviljas sjukersättning skärptes, se vidare kapitel 5. Förändringarna 
medförde en kraftig nedgång i antalet nybeviljade sjukersättningar. 
Även för nybeviljade aktivitetsersättningar märktes en liten nedgång 
som sannolikt kan kopplas till regelförändringarna 2008 och då fram-
för allt införandet av ett vidare arbetsmarknadsbegrepp. 

Efter den kraftiga minskningen av sjukfrånvaron under 2000-talets 
första decennium vände utvecklingen 2010 och sjukfrånvaron började 
återigen öka. Mellan 2010 och 2016 steg sjukpenningtalet från 6,0 till 
10,8, men var fortfarande betydligt lägre än toppen i mitten av 2000-
talet. Ökningen kan förklaras av både ett ökat inflöde av nya sjukfall 
och att sjukfallens längd ökade. När längden på sjukfallen ökar påver-
kar det även nybeviljandet av sjukersättning. En stor del av de personer 
som beviljas sjukersättning kommer från långa sjukskrivningar som 
sedan övergår till sjukersättning. Antalet nybeviljade sjukersättningar 
steg därför under åren 2010–2016. Ålderspensionsavgångar gjorde 
dock att det samlade antalet personer med sjukersättning fortsatte att 
minska och det tog därför ett tag innan ökningen i sjukpenningtalet 
fick genomslag på ohälsotalet. I början av 2014 var dock ökningen av 
sjukpenningtalet tillräckligt stor för att det också skulle få genom-
slag på ohälsotalet. 

I september 2015 lanserade regeringen ett åtgärdsprogram för ökad 
hälsa och minskad sjukfrånvaro som riktade sig till alla berörda 
aktörer i sjukskrivningsprocessen. Programmet innebar bland annat 
ett mål om att sjukpenningtalet, vid utgången av 2020, skulle under-
stiga 9,0 dagar, samtidigt som antal personer som nybeviljades sjuk-
ersättning i genomsnitt inte bör överstiga 18 000 per år under perio-
den 2016–2020.23 Samma höst fick även Försäkringskassan i uppdrag 
att stärka sjukförsäkringshandläggningen för att åstadkomma en väl-
fungerande sjukskrivningsprocess som skulle bidra till att bryta den 
uppåtgående utvecklingen.24 Fokus i arbetet låg på bedömningarna 
vid rehabiliteringskedjans tidsgränser, inklusive den initiala bedöm-
ningen av rätten till sjukpenning.25  

De psykiatriska diagnoserna har påverkat sjukfrånvaron i såväl upp 
som nedgångar av sjukfrånvaron. Under åren 2003–2010 när sjukfrån-

 
23 Regeringens åtgärdsprogram för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro, 2015-09-24. 
24 Regeringsuppdrag till Försäkringskassan att stärka sjukförsäkringshandläggningen för att 
åstadkomma en välfungerande sjukskrivningsprocess, S2015/07316/SF. 
25 Försäkringskassan, Uppföljning av sjukfrånvaron 2018, s. 16. 
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varon minskade var det de psykiatriska diagnoserna som minskade 
snabbast. När sjukskrivningarna ökade, 2010–2016, var det de psykia-
triska diagnoserna som ökade snabbast. Psykiatriska diagnoser leder 
ofta till längre sjukfall än andra sjukskrivningsdiagnoser. Ökningen 
av de psykiatriska diagnoserna under åren 2010–2016 medförde att 
de psykiatriska diagnoserna kom att bli den vanligaste diagnosgrup-
pen både för nya och pågående sjukfall. Ökningstakten var också 
högre bland kvinnor, vilket gjorde att skillnaderna i sjukfrånvaro mellan 
kvinnor och män ökade. 

Den stärkta handläggningen av sjukpenningärenden som skedde 
efter 2015 ledde till att ökningen av sjukfrånvaron i vissa län började 
bromsas redan i början av 2016 medan en vändning på riksnivå kunde 
ses först under 2017. Vändningen skedde både genom att antalet 
startade sjukfall minskade och att sjukfallen avslutades snabbare. 
Avsluten skedde framför allt under det första och andra sjukskriv-
ningsåret, bland annat till följd av fler avslag, i synnerhet vid dag 181 
när arbetsförmågan bedömdes mot normalt förekommande arbete. 
Detta minskade antalet sjukfall längre än 180 dagar ytterligare.  

Däremot ökade antalet långa sjukfall som varade mer än 2 år under 
åren 2016–2018, en utveckling som dock tycks ha planat ut under 
det senaste året. Att de långa sjukfallen ökade kraftigt var dels en 
effekt av att färre än tidigare gått över till sjukersättning, dels att den 
bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen avskaffades i februari 2016. Den 
bortre tidsgränsen medförde att antalet sjukfall som var kortare än 
915 dagar i någon mening överskattades under åren då den bortre 
tidsgränsen var i bruk. När tidsgränsen togs bort började därför 
antalet sjukfall kortare än 915 dagar att stegvis minska samtidigt som 
de som var längre än 915 dagar ökade kraftigt.  

Ökningen av de långa sjukfallen ska dock sättas i relation till den 
samlade utvecklingen av antalet personer i sjukförsäkringen. Totalt 
sett har gruppen som under lång tid får ersättning från sjukförsäk-
ringen minskat kraftigt över tid. Eftersom antalet personer med 
sjukersättning har minskat betydligt mer än vad antalet långa sjukfall 
har ökat, så har det totala antalet personer som under längre tid för-
sörjs av sjukförsäkringen minskat. Vid toppen 2006 var antalet ca 
600 000, varav 90 procent hade sjukersättning, 3 procent aktivitets-
ersättning och 8 procent sjukpenning. Nu är gruppen ungefär hälften 
så stor, 327 000, där andelen med sjukersättning minskat till 77 pro-
cent, medan 9 procent har aktivitetsersättning och 14 procent har 
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sjukpenning. Utvecklingen är liknande för kvinnor och män, men 
kvinnor utgör dels en större andel av totalen, dels en större andel av 
de långa sjukfallen medan män har en större andel med aktivitets-
ersättning. 

Att under lång tid få ersättning från sjukförsäkringen är särskilt 
vanligt inom psykiatriska diagnoser. Det är dessa som till stor del 
drev ökningen av antalet långa sjukfall mellan 2010 och 2017. De står 
nu för mer än hälften av den totala gruppen som under lång tid får 
ersättning från sjukförsäkringen.  

Minskningen av antalet personer med pågående sjukfall avtog 
under 2018. Det berodde både på antalet startade sjukfall, deras 
längd och att antalet långa sjukfall stabiliserades. Som en konsekvens 
av detta slutade sjukpenningtalet att minska under hösten 2018. En 
bit in på 2019 började antalet pågående sjukfall återigen att minska, 
främst på grund av att de nya sjukfallen minskade. Sjukfallens längd 
har dock fortsatt att vara förhållandevis stabil.  

Under 2019 pågick i genomsnitt 114 000 sjukfall varje månad för 
kvinnor och 60 000 för män. Det är en minskning för både kvinnor 
och män i förhållande till 2018. Den sammantagna minskningstakten 
låg på 3 procent i december 2019. Det är en förhållandevis långsam 
minskning jämfört med 2017 då sjukfallen minskade med 6 procent, 
och ännu mindre i relation till de stora variationerna innan dess. 
Under 2009 och 2010 låg exempelvis den årliga minskningstakten på 
20 procent för att därefter vända och under 2011 komma upp i en 
ökningstakt på 15 procent. 
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Figur 4.24 Pågående sjukfall fördelat på fallängder 

 
Källa: Försäkringskassan. 

 
 

En viktig aspekt att belysa när utvecklingen på arbetsmarknaden från 
1970 fram till mitten av 2000-talet berörs är utvecklingen av antalet 
förtidspensionärer. Att arbetslöshetsnivåerna kunde hållas på så pass 
låga nivåer som de gjorde under 1970-och 1980-talet, trots omfatt-
ande kriser inom framför allt varvs- och textilindustrin, var mycket 
en effekt av en serie reformer av förtidspensionssystemet. Detta 
system förändrades under denna period från att ha varit en strikt 
försäkring för dem som av hälsoskäl fått en nedsatt arbetsförmåga 
till att även omfatta dem som av arbetsmarknads- eller regionala skäl 
hade svårt att få ett arbete. Under 1990-talet rullades dessa reformer 
successivt tillbaka och vid 1990-talet slut var det inte längre möjligt 
att få förtidspension av arbetsmarknadsskäl.26  

 
26 För en mer detaljerad beskrivning av förändringar av förtidspensionens regelverk under 
1970- och 1980-talen se kapitel 5. 
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Figur 4.25 Andel förtidspensionärer/personer med sjuk- eller 
aktivitetsersättning 

Andel av befolkningen 16–64 år* 

 
Källa Försäkringskassan. 
Anm.: Från 2003 redovisas andel av befolkningen 19–64 år. 

 
 
Omkring 3,6 procent av befolkningen 16–64 år var förtidspensione-
rade 1970. Därefter steg utvecklingen snabbt. Redan 1975 hade an-
delen ökat till 5,5 procent. Under slutet av 1970-talet och hela 1980-
talet fortsatte andelen stiga trots ett förbättrat sysselsättningsläge 
och den brist på arbetskraft som rådde i slutet av 1980-talet. En liten 
ökning av den annars jämt ökande trenden av andelen förtidspensio-
närer skedde i början av 1990-talet och sammanfaller med de regel-
ändringar som gjordes under 1990-talets början. Antalet förtids-
pensionärer fortsatte öka under hela 1990-talskrisen, då en stor del 
av den äldre arbetskraften förtidspensionerades eller fick avtalspension. 
Den största ökningen kom dock under första hälften av 2000-talet. 
Den sedan lång tid tillbaka växande andelen långtidssjuka började 
succesivt avföras från arbetskraften genom att de beviljades förtids-
pension och från 2003 sjukersättning. De som hade förtidspen-
sion/sjukersättning blev under denna period också allt yngre. Som 
mest var nästan 10 procent av befolkningen 16–64 år förtidspension-
erade 2005, alltså en större andel än de öppet arbetslösa under detta år.  
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Sedan 2006 har andelen förtidspensionärer succesivt minskat. Detta 
efter en ökning som varade under 25 år. En anledning till detta är demo-
grafisk, genom att de stora 1940-talskullarna successivt övergått till 
ålderspension. Nya striktare regler har också bidragit till att antalet 
nybeviljade förtidspensioner minskat från en årlig nivå kring 70 000 
individer 2005 till några tusen individer 2019. 
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5 Rätten till sjukersättning 
– regelverk och handläggning 

Sjukersättning och aktivitetsersättning är ersättningar som beviljas 
för att kompensera inkomstbortfall till följd av medicinskt grundad 
arbetsoförmåga av mer bestående karaktär. En försäkrad vars arbets-
förmåga är långvarigt nedsatt till följd av sjukdom eller annan ned-
sättning av den fysiska eller psykiska prestationsförmågan kan ha rätt 
till någon av dessa ersättningar.  

Sjukersättning är en ersättning för inkomstförlust för personer som 
på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning har en nedsatt arbets-
förmåga som bedöms bestå under all överskådlig framtid. Arbetsför-
mågan ska vara stadigvarande nedsatt med minst en fjärdedel och för-
mågan att arbeta bedöms mot alla förvärvsarbeten på arbetsmarknaden, 
inklusive anpassade och skyddade arbeten. Om den försäkrade bedöms 
ha arbetsförmåga i ett sådant arbete finns inte rätt till sjukersättning, 
oavsett om ett sådant arbete är tillgängligt eller inte. Sjukersättning 
kan lämnas längst till och med månaden före den månad då den för-
säkrade fyller 65 år. 

Sedan den 1 februari 2017 kan försäkrade beviljas hel sjukersättning 
från och med juli det år personen fyller 19 år, i stället för som tidi-
gare fr.o.m. det år då han eller hon fyller 30 år. En förutsättning för 
att kunna beviljas sjukersättning när man är 19–29 år är att arbets-
förmågan är stadigvarande helt eller i det närmaste helt nedsatt i 
förvärvsarbeten på hela arbetsmarknaden. Fr.o.m. 30 år kan försäkrade 
beviljas en fjärdedel, halv, tre fjärdedels eller hel sjukersättning.  
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5.1 Bakgrund 

5.1.1 Sjukförsäkringssystemet  

Syftet med det svenska sjukförsäkringssystemet är att ersätta den 
som gör inkomstförlust till följd av sjukdom eller annan nedsättning 
av den fysiska eller psykiska prestationsförmågan. Sjukförsäkringen 
omfattar i huvudsak sjukpenning, samordnad rehabilitering, sjukersätt-
ning och aktivitetsersättning och dessa olika ersättningstyper kan ses 
som en helhet.  

Försäkringskassans uppgift är att verka för en väl fungerande sjuk-
försäkringsprocess som ger rätt ersättning i rätt tid, syftar till att 
tillvarata den försäkrades arbetsförmåga och underlätta och påskynda 
återgång i arbete. Tillvaratagandet av den försäkrades arbetsförmåga 
går som en röd linje inom sjukförsäkringen. 

Socialförsäkringen är indelad i en arbetsbaserad och en bosättnings-
baserad försäkring. Den arbetsbaserade försäkringen gäller för social-
försäkringsförmåner som täcker inkomstbortfall. Den bosättnings-
baserade försäkringen avser i princip ersättningar för olika kostnader 
och rena bidrag samt förmåner som betalas med garantibelopp.1 Sjuk-
penningen är en arbetsbaserad försäkring medan sjukersättning och 
aktivitetsersättning kan vara det ena eller det andra eller både och. 

Av utredningens direktiv framgår att det bl.a. är förutsättningarna 
för att bevilja sjukersättning och aktivitetsersättning som ska utredas. 
Utredningen ska också analysera hur de förslag som lämnas förhåller 
sig till regelverket för sjukpenning. Kopplingen mellan sjukersättning 
och sjukpenning ingår som en naturligt led i denna utredning. 
Gränsdragningen för de försäkrade med långvarigt nedsatt arbets-
förmåga som fortsätter ha sjukpenning och vilka som beviljas sjuker-
sättning beror både på regelverket avseende sjukpenningen och 
regelverket avseende sjukersättningen. Därför redogörs även för 
regelverket för sjukpenning och hur ersättningarna förhåller sig till 
varandra. Rätten till sjukpenning och relationen mellan ersättnings-
typerna redovisas i avsnitt 5.2.3. 

 
1 Se t.ex. prop. 1998/99:119 s. 79. 
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5.1.2 Bakgrund till reglerna om ersättning vid långvarigt 
nedsatt arbetsförmåga 

Nuvarande regler om rätt till sjukersättning trädde i kraft den 1 juli 
2008 och innebär det historiskt sett mest strikta regelverket för be-
viljade av ersättning. Bakgrunden till ersättningsformen och idéerna 
bakom en försäkring för den med långvarigt nedsatt arbetsförmåga 
går emellertid långt tillbaka.  

Förtidspension lämnades till personer som inte alls kunde antas 
(åter-)inträda på arbetsmarknaden innan ålderspensioneringen. Sjuk-
bidraget var begränsat i tid och kunde beviljas för maximalt tre år, 
även om det kunde förnyas i flera omgångar. Utgångspunkten för 
sjukbidrag var dock att den sjuke förväntades att kunna återfå sin 
förvärvsförmåga. Såväl sjukbidrag som förtidspension kunde beviljas 
från och med 16 års ålder. 

Förändringar under 1960-tal – lagen om allmän försäkring 

Redan vid införandet av lagen om allmän försäkring år 1962 fram-
hölls, att i bedömningen av den försäkrades nedsatta arbetsförmåga 
vid en mer långvarig nedsättning skulle ett invaliditetsbegrepp, som 
kan beskrivas som en arbetsinvaliditet grundad på medicinska fak-
torer, tillämpas. De medicinska faktorer som kunde grunda rätt till 
sjukersättning var, förutom en kroppslig eller psykisk sjukdom, ett 
följdtillstånd efter sjukdom eller en medfödd funktionsnedsättning. 
Ersättningen syftade dock inte till att fungera som en lytesersättning 
utan skulle kompensera de försörjningsekonomiska konsekvenser 
som skada eller sjukdom gav upphov till.  

1970-talet – andra grunder än rent medicinska 

Förtidspension har kunnat beviljas även på andra grunder än strikt 
medicinska och sjukdomsrelaterade; på 1970-talet infördes dels de 
s.k. äldre-reglerna, dels förtidspension av arbetsmarknadsmässiga 
skäl. Äldrereglerna innebar att möjligheterna för äldre förvärvs-
arbetande att få förtidspension eller sjukbidrag ökade genom att 
kraven på medicinska skäl till en nedsatt arbetsförmåga minskade. 
Det angavs att bedömningen för äldre främst skulle avse den försäk-
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rades förmåga och möjlighet att bereda sig fortsatt inkomst genom 
sådant arbete som han eller hon tidigare utfört eller genom annat 
tillgängligt arbete.  

1990-tal – renodling av försäkringen 

I praxis utvecklades den s.k. äldre-regeln till att avse 60-åringar eller 
äldre, men även yngre personer kom att räknas till gruppen. Därför 
infördes år 1992 en uttrycklig skrivning om att den mildare tillämp-
ningen endast skulle gälla försäkrade som hade fyllt 60 år.2  

1997 togs äldrereglerna bort. Möjligheten att ta viss hänsyn till 
faktorer utöver de rent medicinska kvarstod dock. Vid bedömningen 
av den försäkrades nedsatta arbetsförmåga kunde även beaktas den 
försäkrades ålder, bosättningsförhållanden, utbildning m.m. I för-
arbetena anfördes att möjligheten att i begränsad omfattning väga in 
andra förhållande utöver de rent medicinska borde ses som en möj-
lighet till ett mer balanserat synsätt i ärenden där en bedömning på 
grundval av enbart medicinska kriterier skulle ge ett icke acceptabelt 
resultat.3 (Möjligheten att ta hänsyn till sådana ”särskilda skäl” kvar-
stod fram till lagändringarna i juli 2008.) 

1997 ändrades åter regeln om rätt till förtidspension. Syftet var då 
att minska utgifterna för socialförsäkringen genom att renodla för-
säkringen till att endast ge ersättning om arbetsförmågan var nedsatt 
på grund av ohälsa dvs. det skulle finnas medicinska orsaker till ned-
sättningen, inte arbetsmarknadsmässiga. Arbetslinjen skulle stärkas 
och mindre vikt skulle läggas vid faktorer som den försäkrades utbild-
ning eller liknande. Även en partiell arbetsförmåga skulle tas tillvara. 
Om en försäkrad hade svårigheter att ta tillvara den återstående arbets-
förmågan var det i första hand att anse som ett arbetsmarknadspro-
blem.4 Trots den medicinska renodlingen av försäkringen infördes 
även en möjlighet att ta individuella hänsyn när en strikt medicinsk 
bedömning skulle ge ett ”oacceptabelt resultat”. Om det fanns sär-
skilda skäl fick Försäkringskassan vid bedömningen av arbetsförmå-
gans nedsättning beakta den försäkrades ålder samt bosättnings-
förhållanden, utbildning, tidigare verksamhet och andra liknande 
omständigheter. 

 
2 SFS 1991:1976. 
3 Prop. 1996/97:28 s. 19. 
4 Prop. 1996/97:28 s. 9–10, SFS 1996:1543. 
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Förändringar 2003 – individen i fokus 

I förarbetena vid införande av ytterligare regeländringar 2003 under-
ströks att den enskilde har ett stort ansvar för att återgå i arbete trots 
skador och sjukdomar samt för sin egen försörjning.5 Dessutom an-
sågs det att tillkomsten av dåvarande socialförsäkringslagen samt EG:s 
förordning (EEG) nr 1408/71 (nu: förordning (EG) nr 883/2004) 
motiverade vissa ändringar i systemet.6 

Förtidspension och sjukbidrag ersattes 2003 av sjukersättning och 
aktivitetsersättning. Ersättning för långvarig nedsättning av arbets-
förmåga återfinns sedan dess i sin helhet inom sjukförsäkringssyste-
met,7 i stället för som tidigare som en del av pensionssystemet. För-
tidspension ersattes av sjukersättning, medan sjukbidrag ersattes av 
tidsbegränsad sjukersättning och aktivitetsersättning. Gränsen höjdes 
också för åldern man tidigast kan få ersättning vid långvarig nedsätt-
ning av arbetsförmågan, från 16 år till tidigast halvårsskiftet det år då 
personen fyller 19 år. 

Bedömningen av arbetsförmågan för rätt till sjukersättning och 
aktivitetsersättning är oförändrad. Det innebär att en person som 
fått sin arbetsförmåga nedsatt med minst en fjärdedel på grund av 
sjukdom eller annan nedsättning av den fysiska eller psykiska presta-
tionsförmågan har rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning. Vid be-
dömningen av arbetsförmågans nedsättning ska hänsyn tas till den 
försäkrades förmåga att försörja sig själv. Det gäller i första hand möj-
ligheten att klara ett på arbetsmarknaden normalt förekommande 
arbete. Ersättningen kan beviljas som hel, tre fjärdedels, halv eller en 
fjärdedel. Vilken grad beror på i vilken omfattning arbetsförmågan 
bedöms vara nedsatt. 

Förändringar juli 2008 och framåt – nu gällande regler 

I samband med införandet av den så kallade rehabiliteringskedjan 
den 1 juli år 2008 ändrades också sjukersättningsreglerna i skärpande 
riktning jämfört med den möjlighet till förtidspension eller sjuk-
bidrag som hade gällt tidigare. I förarbetena till införandet av de nya 
bestämmelserna anfördes att kraven genom ändringen skulle skärpas 

 
5 Prop. 2002/03:89, s. 26. 
6 Ds 2000:39 s. 97. 
7 SFS 2001:489, prop. 2000/01:96. 
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så att sjukersättning endast ska kunna beviljas i de fall rehabiliter-
ingsåtgärder inte bedöms kunna leda till att den försäkrade återfår 
någon arbetsförmåga. Nedsättningen av arbetsförmågan skulle vara 
stadigvarande och med detta begrepp avsågs att nedsättningen be-
döms bestå för all överskådlig framtid. Från samma tidpunkt avskaf-
fades ersättningsformen tidsbegränsad sjukersättning. Övergångs-
bestämmelser, som innebar att den som hade beviljats tidsbegränsad 
sjukersättning kunde få denna förlängd med ytterligare en period, 
gällde t.o.m. december 2012.8  

Socialförsäkringsbalken (SFB) trädde i kraft den 1 januari 2011. 
Den är en sammanhållen och heltäckande socialförsäkringslag och 
ersätter ungefär 30 av de tidigare gällande socialförsäkringsförfatt-
ningarna, däribland lagen (1962:381) om allmän försäkring (AFL). 

Bestämmelserna om rätten till sjukersättning har varit i stort sett 
oförändrade sedan 1 juli 2008. Genom den lagändring som trädde i kraft 
den 1 februari 2017 kan även unga få hel sjukersättning från och med 
juli månad det år de fyller 19 år. Anledningen till att personer under 
30 år tidigare inte kunde få sjukersättning var att lagstiftaren ville 
säkerställa att så stora insatser som möjligt skulle ha genomförts för 
att ta tillvara unga människors kapacitet och förmåga till utveckling. 
När bestämmelserna om sjukersättning och aktivitetsersättning in-
fördes anfördes följande i förarbetena: 

Det är också principiellt viktigt att det görs klart för såväl den enskilde 
som samhället i sin helhet att ingen skall behöva bli pensionerad i mycket 
unga år, innan omfattande insatser har gjorts för att så långt det är möj-
ligt ta tillvara kapacitet och utvecklingsmöjligheter bland unga som är 
svårt sjuka eller funktionshindrade.9 

Utifrån denna skrivning motiverade regeringen också tidsbegräns-
ningen i aktivitetsersättningen. Syftet var att de ungas potential till 
arbete därigenom skulle prövas regelbundet.  

Dessa resonemang återkom när förslaget att åter införa en stadig-
varande ersättning för unga, denna gång en möjlighet för personer 
under 30 år att få rätt till hel sjukersättning, diskuterades. Under re-
missbehandlingen framfördes att det är viktigt att unga inte ”fastnar” 
i sjukersättning i stället för att ta tillvara en arbetsförmåga.10 Reger-
ingens avsikt med införandet av hel sjukersättning från 19 år är att 

 
8 Prop. 2007/08:136. 
9 Prop. 2000/01:96, s. 71. 
10 Prop. 2016/17:1, utgiftsområde 10, s. 52. 

386 ( 2864 )



SOU 2021:69 Rätten till sjukersättning – regelverk och handläggning 

235 

det alltid kommer att finnas en liten grupp unga som har så omfat-
tande funktionsnedsättningar att det är osannolikt att de någonsin 
kommer kunna arbeta. Regeländringen syftade till att öka tryggheten 
för denna förhållandevis lilla grupp personer samtidigt som renod-
lingen av aktivitetsersättningen i och med detta skulle öka så att det 
blir tydligare vilka som är i behov av aktiva insatser.  

5.1.3 EU-rätten och Sveriges internationella åtaganden  

För att en person ska ha rätt till en förmån enligt socialförsäkrings-
balken krävs att svensk lagstiftning är tillämplig samt att personen är 
försäkrad i Sverige, omfattas av det svenska socialförsäkringsskyddet 
och uppfyller de särskilda förmånsvillkoren. Dessutom måste hänsyn 
tas till olika internationella och nationella regelverk som också kan 
medföra en begränsning i tillämpligheten av den svenska lagstift-
ningen. En avvikelse från en bestämmelse i socialförsäkringsbalken 
kräver i princip att det finns ett gränsöverskridande inslag i ärendet. 
Med det menas exempelvis att den enskilde bor och arbetar i olika 
länder eller har förmåner från ett annat land. Avvikelsen kan exem-
pelvis gälla vem som är försäkrad, beräkning av förmåner och utbetal-
ningar vid utlandsvistelse.11 

Socialförsäkringen i Sverige är uppdelad i tre delar; en bosättnings-
baserad del, en arbetsbaserad del och en övrig del.12 Det finns sedan 
lång tid tillbaka inget krav på svenskt medborgarskap som grund för 
tillhörighet till försäkringarna. Det är en följd av en ”allmänt accep-
terad internationell målsättning”, som också manifesteras i många 
internationella konventioner”13 och dessutom anses ett sådan krav 
omöjligt att upprätthålla inom ramen för EU:s regelsystem.  

EU-rätten, tidigare EG-rätten, är bindande för svenska domstolar 
och svenska myndigheter, inklusive Försäkringskassan. Förordningar 
från EU är bindande rättsakter som alla EU-länder ska tillämpa i sin 
helhet. De är alltså överordnade nationell rätt vid eventuella konflikt-
situationer. På det socialförsäkringsrättsliga området är EU-rätten i 
princip enbart uppbyggd kring processuella lagvalsregler, vilka syftar 
till att öka en persons möjligheter att använda sin rätt till fri rörlighet 

 
11 Hessmark m.fl., Socialförsäkringsbalken – en kommentar, avd. A–C, s. 94. 
12 3 kap. 1 § SFB. 
13 Prop. 1998/99:119 s. 81 f. 
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över nationsgränserna samt rätten för en EU-medborgare att bosätta 
sig varsomhelst i unionen. 

EU-domstolens praxis är central och ska följas av Försäkringskassan. 
EU-domstolens tolkning av rättsreglerna kan ofta betyda ganska 
stora förändringar i de nationella myndigheternas sätt att tillämpa 
nationell lag. De klargöranden om rättstillämpning och rättstolkning 
som görs ska i princip tillämpas av Försäkringskassan omedelbart – 
någon implementeringsperiod e.d. finns inte. 

Inom EU finns regler som syftar till att samordna medlemsstaternas 
trygghetssystem för personer som rör sig inom unionen. Mycket få 
av EU-rättens socialförsäkringsregler innehåller materiella regler om 
t.ex. omfattningen av en försäkringsförmån. De viktigaste förordning-
arna är Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 492/2011 
av den 5 april 2011 om arbetskraftens fria rörlighet inom unionen och 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 883/2004 av den 
29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen. Den 
senare kompletteras av förordning 987/2009, som lägger fast de 
processuella reglerna för samordningen av medlemsstaternas sociala 
trygghetssystem. Bestämmelserna syftar till att förverkliga den fria 
rörligheten inom EU och till att samordna, men inte harmonisera, 
medlemsstaternas socialförsäkringslagstiftningar. Regleringen bygger 
på ett antal grundprinciper, bl.a. på att endast en medlemsstats 
lagstiftning ska vara tillämplig, på likabehandling och på att utbetal-
ning av förmåner inte får hindras eller minskas på grund av att för-
månstagaren eller familjen bor i en annan medlemsstat. 

Fortfarande är det en stor del av den rättspraxis som finns som 
har tillkommit med utgångspunkt i de tidigare förordningarna; (EEG) 
nr 1612/68 (om arbetskraftens fria rörlighet) och (EEG) nr 1408/71 
(om samordning av medlemsstaternas socialförsäkringssystem).  
Inom EU används ofta begreppet ”social security” eller social trygg-

het. Exakt vad som utgör social trygghet, social försäkring, socialt 
bistånd eller social hjälp är svårt att definiera, inte bara i Sverige utan 
också i de flesta andra medlemsstater. EU-domstolen (f.d. EG-dom-
stolen, inte att förväxla med Europadomstolen till skydd för grund-
läggande mänskliga fri- och rättigheter) har också haft en del att säga 
i dessa frågor. Ofta används begreppet social trygghet som synonymt 
med sociala försäkringar, särskilt i den svenska debatten, men det är 
riktigare att säga att social trygghet är ett vidare begrepp och omfattar 
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sociala försäkringar likaväl som pension och t.ex. socialt bistånd en-
ligt socialtjänstlagen. 

Den uppehållsrätt som följer av EU-medborgarskapet och som 
manifesteras i det s.k. rörlighetsdirektivet ger i sig inte rätt till sociala 
förmåner. För att kvalificera sig för rätt till sociala förmåner enligt 
socialförsäkringsbalken krävs att den enskilde är bosatt i Sverige 
och/eller har arbetat här.  

När socialförsäkringen diskuteras utifrån ett internationellt per-
spektiv används i Sverige ibland begreppet social trygghet (social 
security) som mer eller mindre synonymt med socialförsäkring. I olika 
internationella överenskommelser om minimistandard och samord-
ning är det också vad som förekommer under det begreppet som bäst 
stämmer överens med det som har brukat räknas som socialförsäk-
ring. Social trygghet uppfattas emellertid i allmänhet som ett något 
vidare begrepp än socialförsäkring. 

Vid tillämpning av europaparlamentets och rådets förordning (EG) 
nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen hän-
förs sjukersättning och aktivitetsersättning till kategorin ”disability 
insurance” eller ”förmåner vid invaliditet”.14 Det vore dock något 
missvisande att i den inhemska diskussionen tala om invaliditets-
förmåner då tanken närmast leder till förmåner som bestäms efter en 
medicinsk invaliditet. Sjukersättning och aktivitetsersättning, liksom 
tidigare förtidspension, bygger i huvudsak på ett ekonomiskt invali-
ditetsbegrepp. Det är således i första hand de försörjningsekono-
miska konsekvenserna av det medicinska tillståndet som ersättningen 
är inriktad på att kompensera.15 

Om en person har arbetat eller bott i minst två medlemsländer 
kan han eller hon få sin sjukersättning eller aktivitetsersättning be-
räknad med hänsyn till bestämmelserna i förordning 883/2004. I och 
med att förordning 883/2004 går före de svenska bestämmelserna 
krävs att tillämparen, i första hand Försäkringskassan, är uppmärk-
sam på att en bestämmelse i förordningen kan påverka tillämpligheten 
av socialförsäkringsbalken. En person som omfattas av förordning 
883/2004 kan t.ex. ha rätt till bosättningsbaserade förmåner från 
Sverige, även om han eller hon inte bor i Sverige. Inkomstrelaterad 

 
14 Sveriges lagstiftningsförteckning enligt artikel 9 i förordning 883/2004. 
15 Se Hessmark m.fl., Socialförsäkringsbalken – en kommentar. 
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sjukersättning och aktivitetsersättning ska minskas med invaliditets-
förmåner som betalas ut från andra länder.16  

Utöver EU-rätten kan även andra internationella konventioner, 
avtal om social trygghet och åtaganden komma att få betydelse. 
År 2006 antogs exempelvis konventionen om rättigheter för personer 
med funktionsnedsättning av FN:s generalförsamling. Konventionen 
tar upp de åtgärder som är nödvändiga för att säkra rättigheterna för 
människor med funktionsnedsättning. Sverige undertecknade konven-
tionen 2007 och ratificerade den året efter. Konventionen är vägled-
ande i strategin för att genomföra funktionshinderspolitiken. Hela 
den offentliga sektorn ska arbeta med konventionen som grund.  

Ett annat exempel är den nordiska konventionen om social trygg-
het, som är ett multilateralt avtal mellan Danmark, Finland, Island, 
Norge och Sverige. Den är införlivad med svensk rätt i lagen (2013:134) 
om nordisk konvention om social trygghet. Av artikel 8 framgår att 
en person är berättigad till grundpension som han eller hon har för-
värvat rätt till i ett nordiskt land, på samma villkor som gäller enligt 
förordning 883/2004 eller som följer av denna konvention. 

5.2 Gällande regelverk 

5.2.1 Närmare om förutsättningar för rätt till sjukersättning 

En försäkrad kan få ett beslut om sjukersättning antingen genom att 
han eller hon ansöker om det eller genom att Försäkringskassan 
byter ut den försäkrades sjukpenning, rehabiliteringspenning, liv-
ränta eller ersättning för sjukhusvård enligt socialförsäkringsbalken 
till sjukersättning. Ett utbyte bör göras när den försäkrades arbets-
förmåga är stadigvarande nedsatt med minst en fjärdedel och alla 
rehabiliteringsmöjligheter bedöms vara uttömda.17  

För att en försäkrad ska beviljas sjukersättning krävs att flera för-
utsättningar är uppfyllda. Den enskilde måste som ett första kriterium 
vara försäkrad för sjukersättning. Bedömningen av denna omständig-
het styrs av socialförsäkringsbalken och internationella regelverk som 
Sverige har antagit tillsammans med andra länder. Bestämmelser om 
när en person är försäkrad för sjukersättning genom bosättning eller 
arbete finns i socialförsäkringsbalken. I förordning 883/2004 och i 

 
16 34 kap. 14 § SFB. 
17 33 kap. 5 och 6 §§ SFB, 36 kap. 25 § och prop. 2007/08:136, s. 88–89. 
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internationella avtal om social trygghet finns bestämmelser om till-
lämplig lagstiftning om det är svensk lagstiftning som ska gälla när 
rätten till förmånen bedöms. Kravet på att endast den som är försäkrad 
vid tidpunkten för försäkringsfallet ska kunna beviljas sjukersätt-
ning, medför att personer som är arbetsoförmögna på grund av 
sjukdom eller funktionshinder redan när de bosätter sig i Sverige inte 
har rätt till sjukersättning i form av garantiersättning som är en 
bosättningsbaserad förmån.18 Detta innebär att en försäkrad inte kan 
beviljas sjukersättning i form av garantiersättning trots att han eller 
hon i övrigt uppfyller villkoren för rätt till sjukersättning. Undan-
taget från kravet om att vara försäkrad vid tidpunkten för försäk-
ringsfallet för rätt till den bosättningsbaserade garantiersättningen, 
gäller dock enligt 33 kap. 5 § SFB för den vars försäkringsfall inträffat 
före ingången av det år han eller hon fyllde 18 år. Med detta avses att 
personen är boende i Sverige. För att kunna få inkomstrelaterad 
sjukersättning krävs att han eller hon har arbetat i Sverige. För att en 
person ska ha rätt till inkomstrelaterad sjukersättning ska han eller 
hon vara försäkrad för en sådan arbetsbaserad förmån både vid den 
tidpunkt då försäkringsfallet inträffar och från och med den tid då 
ersättningen ska betalas ut.19 

De materiella förutsättningarna innebär att den försäkrades arbets-
förmåga i förvärvsarbete ska vara stadigvarande nedsatt med minst 
en fjärdedel till följd av sjukdom eller annan nedsättning av den 
fysiska eller psykiska prestationsförmågan. Vidare måste ytterligare 
medicinsk eller arbetslivsinriktad rehabilitering bedömas inte kunna 
medföra att arbetsförmågan kan förbättras.  

Sjukersättning beviljas tills vidare och vid ansökan kan ersätt-
ningen beviljas högst tre månader tillbaka från månaden för ansök-
ningstillfället. Sjukersättning utges tidigast från och med den månad 
då den försäkrade fyller 19 år. Ersättning från 19 års ålder utges alltid 
som hel sjukersättning och partiell ersättning är i denna situation inte 
möjlig.20 

Sjukersättning lämnas längst till månaden före den försäkrades 
65-årsdag.21 Ålderspension i form av garantipension kan enligt nuvar-
ande regelverk tidigas tas ut från 65 års ålder. 

 
18 Se prop. 2000/01:96 s. 79. 
19 33 kap. 5 § och 34 kap. 2 § SFB jämfört med 6 kap. 6 § SFB. 
20 33 kap. 16 § SFB. 
21 33 kap. 15–16 §§ SFB. 
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En medicinskt renodlad försäkring 

En förutsättning för att en försäkrad ska ha rätt till sjukersättning är 
att han eller hon har nedsatt arbetsförmåga och att denna endast 
beror på sjukdom eller annan nedsättning av den fysiska eller psy-
kiska prestationsförmågan. Det finns enligt gällande regelverk inte 
möjlighet att ta hänsyn till andra, individuella faktorer vid denna be-
dömning. Av förarbetena framgår att man med detta menar att ersätt-
ning från sjukförsäkringen, däribland sjukersättning, enbart ska komma 
i fråga när arbetsförmågan är nedsatt av medicinska orsaker. Vid 
bedömning av arbetsförmågans nedsättning ska därför hänsyn inte 
tas till den försäkrades ålder, bosättningsförhållanden, utbildning, 
tidigare verksamhet och andra liknande omständigheter. Situationen 
på arbetsmarknaden får inte heller vägas in i bedömningen av rätten 
till sjukersättning.22 Till skillnad från bestämmelserna om bedöm-
ningen av rätt till sjukpenning, där det anges i lag23 att hänsyn inte 
får tas till andra omständigheter än rent medicinska, framgår detta 
avseende sjukersättningen endast av förarbetsuttalanden. 

En grundläggande förutsättning för rätt till sjukersättning är så-
ledes att den försäkrade har en sjukdom eller annan nedsättning av 
den fysiska eller psykiska prestationsförmågan. De medicinska fak-
torer som sätter ned arbetsförmågan kan alltså vara en kroppslig eller 
psykisk sjukdom, ett följdtillstånd efter sjukdom eller en medfödd 
eller förvärvad funktionsnedsättning. 

Begreppet sjukdom saknar legaldefinition. Det normativa rikt-
märke i förarbetsuttalandena om att Försäkringskassan vid bedöm-
ningen av om sjukdom föreligger ska bortse från arbetsmarknads-
mässiga, ekonomiska, sociala och liknande förhållanden avgränsar 
möjligen sjukdomsbegreppet något, men definierar det inte. I moti-
ven till regleringen av sjukförsäkringen har dock uttalats att begrep-
pet omfattar det som betecknas som sjukdomar enligt både vanligt 
språkbruk och gängse läkarvetenskaplig uppfattning. Därmed avsågs 
varje onormalt kropps- eller själstillstånd som inte sammanhänger 
med den normala livsprocessen. Fysiologiska problem som grundas 
på t.ex. normalt åldrande eller graviditet ska således inte beaktas som 
sjukdomar, samtidigt som åkommor som grundar sig i yttre påver-
kan exempelvis genom virus, bakterier eller olyckor omfattas av 

 
22 Prop. 2007/08 :136, s. 67 och 88. 
23 27 kap. 3 § SFB. 
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begreppet. Även om uttalandet fortfarande anses vara vägledande för 
vad som avses med sjukdom har begreppet kommit att successivt ut-
vidgas.24 

Sjukdomsbegreppet inom ramen för sjuk- och aktivitetsersätt-
ningen ska, liksom när det gäller sjukpenning, ses som ett medicinskt 
begrepp. Vissa skillnader finns emellertid. I 33 kap. 5 § SFB anges att 
det för rätt till sjukersättning ska vara fråga om ”sjukdom eller annan 
nedsättning av den fysiska eller psykiska prestationsförmågan”. Av 
förarbeten gällande sjukersättning och aktivitetsersättning framgår 
att den medicinska faktorn kan vara en kroppslig eller psykisk sjuk-
dom eller ett följdtillstånd efter sjukdom. Den kan även vara en med-
född funktionsnedsättning.25  

I förarbetena till införandet av sjukersättning i stället för förtids-
pension uttalades att det möjligen kan ses som naturligt att ha ett 
gemensamt socialförsäkringsrättsligt sjukdomsbegrepp för både sjuk-
penning och sjukersättning. Men det skulle innebära en förändring 
av det begrepp som tidigare användes vid beviljande av sjukbidrag/ 
förtidspension.26 Rekvisiten föreslogs därför bli kvar oförändrade.27 
Någon ändring av rättsläget vad gäller de medicinska kvalifikations-
kraven var inte avsedd. Därmed behölls skrivningen om sjukdom eller 
annan nedsättning av den fysiska eller psykiska prestationsförmågan, 
en skrivning som ursprungligen härstammar från Socialförsäkrings-
kommittén.28 De ville ha en lagteknisk skrivning som kunde inklu-
dera fler än de personer som drabbats av mer eller mindre akut sjuk-
dom. Den utredningen ansåg att nedsatt arbetsförmåga till följd av 
”sjukdom, psykisk efterblivenhet, vanförhet eller annat lyte” skulle 
kunna ge rätt till förtidspension. Utgångspunkten i Socialförsäkrings-
kommitténs förslag var den som fortfarande gäller; invaliditetsbedöm-
ningen skulle inriktas på den försäkrade och hennes eller hans medi-
cinska status.29 Sjukdomsbegreppet inom sjukersättningen kan således 
anses vidare än när det gäller rätt till sjukpenning (och motsvarar det 
som gäller för sjukpenning i särskilda fall och rehabiliteringspenning 
i särskilda fall). Skrivningen om nedsättning av ”prestationsförmågan” 
gör att distinktionen mellan rekvisiten sjukdom eller annan nedsätt-

 
24 Se t.ex. RÅ 2009 ref. 102. 
25 Prop. 2007/08:124, s 40. 
26 Ds 2000:39 s. 109. 
27 Prop. 2000/01:96, s. 179. 
28 SOU 1961:29 
29 SOU 1961:29 s. 68. 
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ning av den fysiska eller psykiska prestationsförmågan å ena sidan och 
arbetsförmågebegreppet å andra inte klart går att skilja från varandra.30 

Närliggande sjukdomsbegreppet är begreppen funktionsnedsätt-
ning och funktionshinder. Efter att sjukersättning infördes som för-
mån den 1 januari 2003 har Socialstyrelsen ändrat definitionen och 
användningen av begreppen funktionshinder och funktionsnedsätt-
ning. Ett av motiven var att det rådde en begreppsförvirring kring 
funktionshinder och funktionsnedsättning. Funktionsnedsättning 
definieras som en nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell 
funktionsförmåga. En funktionsnedsättning uppstår till följd av en 
medfödd eller förvärvad skada. Sådana skador, tillstånd eller sjuk-
domar kan vara av bestående eller övergående natur.  

Funktionshinder definieras som en begränsning som en funk-
tionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen. 
Funktionshinder uppstår när en person med en funktionsnedsätt-
ning möter bristande tillgänglighet eller andra former av barriärer i 
den omgivande miljön. Denna miljörelaterade syn på funktions-
hinder har integrerats i svensk lagstiftning.31 Trots definitionen finns 
begreppet ”funktionshindrad” med i socialförsäkringens 33 kap. som 
en egenskap hos den försäkrade (se t.ex. ”funktionshindrade som går 
i skolan”, 33 kap. 8 § SFB). 
Tidigare användes termen ”handikapp”, som en beskrivning av 

förhållandet mellan en individ och omgivningen. Begreppet avråds 
som synonym till såväl funktionsnedsättning som funktionshinder. 
Begreppet handikapp förekommer i vissa sammansatta ord som till 
exempel handikappforskning. Enligt Socialstyrelsen innebär den för-
ändrade terminologin att det inte är logiskt att prata om personer 
med funktionshinder. Den främsta anledningen är att uttrycket 
indikerar att funktionshindret är en individuell egenskap eller ett 
tillstånd. En person har inte ett funktionshinder utan hindret upp-
står i förhållande till omgivningen. Frasen ”personer med funktions-
nedsättning” bör användas vid avgränsning och benämning av perso-
ner eller grupper.32 

 
30 Jfr Ryberg-Welander, Socialförsäkringsrätt, s. 207–208. 
31 Prop. 1992/93:159, s. 53. 
32 Försäkringskassan, vägledning 2013:2, version 9, s. 21–22. 
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En individuell prövning – den försäkrades befintliga skick 

En grundläggande princip inom sjukförsäkringen är den individuella 
prövningen och att den försäkrade är försäkrad i ”befintligt skick”. 
Den som har förlorat sin arbetsförmåga – eller aldrig haft någon – 
ska få ersättning från socialförsäkringen. Bedömningen ska baseras 
på den enskildes faktiska förmåga – dennes befintliga skick.  

En och samma sjukdom och diagnos kan påverka olika personer 
på olika sätt. Detta får också till följd att det inte är tillräckligt att 
konstatera att en försäkrad har en viss sjukdom eller funktionsned-
sättning; det är avgörande för bedömningen att konsekvenserna av 
sjukdomen för just den individen finns beskrivna. Inte heller är det 
möjligt att utifrån enbart exempelvis en fastställd diagnos göra gene-
rella antaganden om huruvida, till vilken grad och på vilket sätt arbets-
förmågan är nedsatt, utan en individuell prövning av den försäkrades 
arbetsförmåga måste göras. Grundläggande för arbetsförmågebedöm-
ningen är att en och samma sjukdom av olika orsaker sätter ned olika 
individers arbetsförmåga olika mycket.  

Det kan tyckas finnas en viss motsättning i det att bedömningen 
ska utgå från individen, samtidigt som ingen hänsyn får tas till fak-
torer utöver de rent medicinska. Men trots att den tidigare undan-
tagsregeln, enligt vilken vissa hänsyn kunde tas till exempelvis ålder 
eller utbildningsnivå, är borttagen innebär den relativa arbetsför-
mågan att hänsyn ändå måste tas till hur sjukdom och arbetsförhål-
landen påverkar individen. 

Arbetsförmåga och arbetsmarknad 

För rätt till sjukersättning krävs att den försäkrade har nedsatt arbets-
förmåga med minst en fjärdedel på grund av sjukdom eller annan 
nedsättning av den fysiska eller psykiska prestationsförmågan. De 
faktorer som sätter ned den försäkrades arbetsförmåga ska, som 
nämnts ovan, uteslutande vara av medicinsk art. Den försäkrades ålder, 
bosättningsförhållanden, utbildning, tidigare verksamhet och andra 
liknande omständigheter ska inte och får inte beaktas.  

Arbetsförmåga är ett relativt, svårdefinierat begrepp. Någon defini-
tion ges inte heller i vare sig lag eller förarbeten, där det i stället 
beskrivs vad det inte är.  
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Arbetsförmåga är inte något statiskt, objektivt påvisbart tillstånd, arbets-
förmågan måste bedömas i förhållande till ett visst arbete eller vissa 
arbetsuppgifter.33 

Begreppet tillämpas av vitt skilda aktörer, såsom den försäkrade själv, 
arbetsgivare, behandlande läkare och Försäkringskassan. De olika 
aktörerna har skilda utgångspunkter och tolkningarna av begreppet 
blir därför också skiftande. Det torde inte framstå som förvånande 
för någon att dessa olika utgångspunkter och skilda perspektiv på 
definitioner leder till problem i tillämpningen. Detta är emellertid 
inte något som diskuteras i motiven till regleringen. I förarbetena 
anges arbetsförmåga vara den försäkrades möjlighet att trots sjuk-
dom ha förmåga att försörja sig själv genom förvärvsarbete. 

Utgångspunkten för nuvarande lagstiftning är enligt förarbetena att 

så många människor som möjligt ska ges förutsättningar att försörja sig 
själva genom förvärvsarbete. Sjukersättning ska därför i fortsättningen 
endast komma ifråga om den försäkrades arbetsförmåga är stadigvarande 
nedsatt. Det måste således röra sig om kroniska sjukdomar och irrever-
sibla skador där ytterligare medicinsk eller arbetslivsinriktad rehabiliter-
ing inte bedöms kunna leda till att den försäkrade återfår arbetsförmåga 
eller att den arbetsförmåga som finns kan förbättras.34 

Med utgångspunkt i den försäkrades sjukdom och på vilket sätt den 
sätter ned funktionsförmågan, ska Försäkringskassan i bedömningen 
av arbetsförmågans nedsättning beakta den försäkrades förmåga att 
försörja sig själv genom förvärvsarbete på arbetsmarknaden.35 Det är 
uttalat att bedömningen av arbetsförmågan ska göras på samma grunder 
oavsett orsaken till den nedsatta prestationsförmågan. 

Den försäkrades arbetsförmåga måste således ställas i relation till 
ett visst arbete, vissa arbetsuppgifter eller en viss arbetsmarknad. Det 
är förmågan att utföra något arbete som finns på den relevanta arbets-
marknaden som ska bedömas för rätt till den sökta ersättningen och 
bedömningen ska göras generellt utifrån den försäkrades förmåga att 
försörja sig genom förvärvsarbete. Inom såväl socialförsäkringen gene-
rellt som i sjukförsäkringen specifikt förekommer olika arbetsmark-
nadsbegrepp. De olika begreppen markerar skillnader i bedömningen 
av arbetsförmågan, eftersom de anses omfatta olika stora delar av 
arbetsmarknaden, men de påverkar inte hur prövningen i övrigt ska 

 
33 Prop. 1996/07:28, s. 14. 
34 Prop. 2007/08:36, s. 88. 
35 33 kap. 10 § SFB. 
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gå till. När det gäller exempelvis sjukpenning ska prövningen göras 
mot förvärvsarbeten som är ”normalt förekommande” på arbets-
marknaden,36 medan arbetsmarknadsbegreppet inom sjukersätt-
ningen, liksom aktivitetsersättning, alltså utgörs av ”förvärvsarbete” 
på arbetsmarknaden. Detta brukar beskrivas som att den försäkrades 
arbetsförmåga ska prövas mot hela arbetsmarknaden vid en prövning 
av rätt till sjukersättning. Denna arbetsmarknad inkluderar normalt 
förekommande arbeten enligt skrivningarna i 27 kap. 48 § SFB men 
också i viss utsträckning anpassade arbeten samt olika typer av 
subventionerade anställningar, såsom anställningar med lönebidrag, 
arbeten på Samhall eller andra skyddade eller särskilt anpassade 
arbeten. Dessa former av förvärvsarbeten, regleringar kring dessa och 
vad som krävs för att en försäkrad faktiskt ska kunna få exempelvis 
ett skyddat arbete, diskuteras närmre i avsnitt 8.1. Även med beakt-
ande av olika typer av stöd är det viktigt att betona att det ska vara 
fråga om förvärvsarbete; verksamheter som erbjuds personer som 
har en funktionsnedsättning och som har ett rehabiliterande eller 
livskvalitetshöjande syfte omfattas inte av begreppet förvärvsarbeten 
på arbetsmarknaden. Det gäller exempelvis insatser i form av daglig 
verksamhet enligt LSS eller sysselsättning enligt socialtjänstlagen 
(2001:453), SoL. 

Det krävs inte att ett förvärvsarbete, även anpassat eller skyddat 
arbete, finns tillgängligt för den försäkrade – bedömningen är i den 
meningen hypotetisk även om bedömningen ska ske med en verklig 
arbetsmarknad i åtanke.37 Till skillnad från förutsättningarna för rätt 
till sjukpenning – där det är möjligt för Försäkringskassan att betala 
ut sjukpenning till dess att den försäkrade får ett reellt erbjudande 
om en anställning med lönebidrag – beviljas sjukersättning inte om 
den försäkrade bedöms ha arbetsförmåga i ett förvärvsarbete, även 
om det inte finns någon reell möjlighet för den försäkrade att få ett 
särskilt anpassat arbete. Något egentligt arbetsmarknadsbegrepp – 
såsom sjukpenningens ”normalt förekommande arbete” – förekom-
mer inte här.  

Att kunna försörja sig genom förvärvsarbete innebär att klara att 
arbeta som mest heltid och få en lön i enlighet med kollektivavtal 
eller annars gängse lönesättning inom det arbetet eller yrkesområ-

 
36 27 kap. 48 § SFB. 
37 HFD 2019 ref. 48. 
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det.38 Vilken arbetstid den försäkrade haft tidigare påverkar därmed 
inte bedömningen av i vilken omfattning arbetsförmågan kan anses 
vara nedsatt. Kravet på försörjning innebär också att det krävs att 
den fastställda arbetsförmågan utgör en förmåga som efterfrågas i det 
faktiska arbetslivet och uppgår till sådan omfattning att den försäk-
ringen faktiskt kan försörja sig utifrån den.39 Omständigheten att 
den försäkrade kan delta i exempelvis daglig verksamhet kan inte jäm-
ställas med en arbetsförmåga i ett förvärvsarbete på arbetsmarknaden. 
Den försäkrade kan inte anses ha en arbetsförmåga bara för att han 
eller hon klarar av att utföra vissa begränsade arbetsuppgifter som 
förekommer i förvärvsarbeten.40  

Med inkomst av arbete likställs i skälig omfattning värdet av arbete 
med skötsel av hemmet. Hänsyn till hemarbete tas framför allt för den 
som inte alls eller endast till viss del har yrkesarbetat tidigare, medan 
hemarbete av den som tidigare yrkesarbetat på heltid som huvud-
regel inte ska ingå i bedömningen.41 

Vid bedömningen av nedsatt arbetsförmåga i relation till förutsätt-
ningarna för sjukersättning är även relationen till tid av vikt. Det hand-
lar framför allt om att nedsättningen av arbetsförmågan inte får vara 
tillfällig eller kortvarig, utan bedömningen handlar framför allt om 
huruvida nedsättningen är tillräcklig även med ett framtida perspek-
tiv – dvs. om arbetsförmågan är stadigvarande nedsatt. Detta var-
aktighetskrav berörs i nästa avsnitt. 

Stadigvarande nedsättning av arbetsförmågan 

Rätten till sjukersättning förutsätter förutom nedsatt arbetsförmåga 
i förvärvsarbeten på hela arbetsmarknaden också att arbetsförmågan 
är stadigvarande nedsatt. Tidigare kunde tidsbegränsad sjukersättning 
beviljas men den möjligheten finns sedan år 2008 inte längre. Det 
nuvarande varaktighetsbegreppet innebär att arbetsförmågan ska be-
dömas vara nedsatt under en tidsrymd som i förarbetena beskrivs 
som ”för all överskådlig framtid”. Något närmare uttalande om vad 
detta kan anses motsvara i faktisk tid finns inte. Det ska enligt för-
arbetena röra sig om kroniska sjukdomar och irreversibla skador där 

 
38 33 kap. 11 § SFB och prop. 1996/97:28, s. 23. 
39 Jfr även här HFD 2019 ref. 48 om kravet på ekonomiskt värde för en arbetsgivare.  
40 Jfr HFD 2019 ref. 48 och Försäkringskassan Domsnytt 2019:27. 
41 Se även RÅ 1997 ref. 3. 
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ytterligare medicinsk eller arbetslivsinriktad rehabilitering inte be-
döms kunna leda till att den försäkrade återfår någon arbetsförmåga 
eller att den arbetsförmåga som finns kan förbättras. Bedömningen 
av om arbetsförmågan är stadigvarande nedsatt eller om ytterligare 
rehabilitering kan leda till att den försäkrade återfår någon arbets-
förmåga ska utgå från den kunskap som är tillgänglig vid prövnings-
tillfället. Det kan dock inte rimligen vägas in att det i framtiden skulle 
kunna komma fram behandlingsmetoder eller arbetshjälpmedel som 
gör att arbetsförmåga då kan återvinnas.42  

Nedsättningen av arbetsförmågan ska således förväntas kvarstå 
under all överskådlig framtid. Det finns däremot varken i lagtext eller 
i förarbeten stöd för att ställa upp ett krav på att nedsättningen ska 
kvarstå livslångt eller fram till pensionsåldern.43 Det ska göras en upp-
följning av den försäkrades arbetsförmågan vart tredje år. Detta ska 
göras fram till att den försäkrade har fyllt 60 år. Då behövs det inte 
längre göras någon uppföljning.44 

Den tidigare ersättningen förtidspension baserades på en invali-
ditetsgrund. Ett särskilt villkor för rätt till förtidspension var att 
nedsättningen av arbetsförmågan var varaktig. Detta varaktighetskrav 
omfattade inte bara de medicinska faktorerna utan även de arbets-
marknadsmässiga och sociala förhållandena. Kravet på varaktighet 
innebar inte att nedsättningen nödvändigtvis måste vara att anse som 
livsvarig. Villkoret betraktades som uppfyllt om det kunde antas att 
invaliditeten skulle bestå åtskilliga år framåt i tiden. Om nedsättningen 
av förvärvsförmågan inte kunde anses varaktig kunde sjukbidrag be-
viljas i stället för förtidspension. En förutsättning för detta var att 
nedsättningen kunde antas bestå under ”avsevärd tid”, vilket avsåg en 
tidsrymd som inte understeg ett år.45  
Villkoret ”varaktig” nedsättning kunde således anses vara uppfyllt 

om det kunde antas att invaliditeten skulle bestå åtskilliga år framåt 
i tiden, medan ”avsevärd tid” utgjordes av en tidsrymd om minst ett år. 
För nu gällande bestämmelser om rätt till sjukersättning gäller krite-
riet att nedsättningen av arbetsförmågan ska förväntas kvarstå under 
”all överskådlig framtid”. Hur långt framåt i tiden detta begrepp ska 
anses innebära i faktiskt antal år eller motsvarande diskuteras inte i 
förarbetena och har inte närmare klarlagts i rättspraxis. I rättsfallet 

 
42 Prop. 2007/08:136, s. 88 och 103. 
43 HFD 2011 ref. 63 I. 
44 33 kap. 17 § SFB. 
45 Se prop. 2000/01:96, s. 180 och SOU 1989:101, s. 114. 
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HFD 2011 ref. 63 III argumenterade klaganden för att all överskådlig 
framtid inte kunde anses utgöra en längre tidsrymd än tre år – den 
tidpunkt då arbetsförmågan vid beviljad sjukersättning åter ska utredas. 
Högsta förvaltningsdomstolen uttalade sig inte i denna fråga utöver 
att slå fast att kravet inte innebär att nedsättningen ska kvarstå livs-
långt eller fram till pensionsåldern. I motiven till nuvarande bestäm-
melser understryks att kraven skärps så att sjukersättning endast ska 
kunna beviljas i de fall rehabiliteringsåtgärder inte bedöms kunna 
leda till att den försäkrade återfår någon arbetsförmåga. Det är emel-
lertid inte lika klart om begreppet ”stadigvarande” nedsättning avsågs 
utgöra en skärpning i jämförelse med tolkningen av det tidigare be-
greppet, eller om skärpningen av kraven endast syftar till uttömman-
det av rehabiliteringsåtgärder.46 

Rehabiliteringsmöjligheterna ska bedömas vara uttömda 

Utöver att arbetsförmågan är stadigvarande nedsatt krävs slutligen 
också att medicinska eller arbetslivsinriktade rehabiliteringsmöjlig-
heter bedöms vara uttömda, och att den försäkrade därmed saknar 
förutsättningar för att återfå någon arbetsförmåga.47 Däremot finns 
inte något krav på att sådana rehabiliteringsåtgärder ska ha utförts i 
praktiken. Det är också rehabiliteringsåtgärder som kan antas med-
föra att den försäkrade återfår arbetsförmåga som ska beaktas. Andra 
åtgärder av mer habiliterande art med syfte att t.ex. uppehålla livs-
kvaliteteten, ska inte beaktas i detta hänseende. Kravet på att den 
försäkrade ska genomgå en rehabiliteringsåtgärd för att ha rätt till 
sjukersättning gäller endast om åtgärden bedöms kunna medföra att 
arbetsförmågan kan förbättras. Denna förbättring av arbetsförmågan 
kan dock ligga längre fram i tiden och behöver inte vara omedelbar. 
Också i de fall då rehabiliteringsåtgärder kan antas leda till förbättrad 
arbetsförmåga efter att den försäkrade fyllt 65 år, och alltså inte 
längre kan ha sjukersättning, utgör dessa ett hinder för att sjukersätt-
ning ska kunna beviljas.48 

Emellanåt används begreppet stadigvarande nedsatt arbetsförmåga 
av Försäkringskassan och i domstolarna såsom innefattande bedöm-
ningen att rehabiliteringsmöjligheter som kan ge arbetsförmåga åter 

 
46 Se Hessmark m.fl. avseende uttalanden i prop. 2007/08:136, s. 103. 
47 33 kap. 6 § SFB. Se även HFD 2011 ref. 63 I–III. 
48 Se HFD 2019 ref. 69. 
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ska vara uttömda. I förarbetena anges också att stadigvarande nedsatt 
arbetsförmåga innebär en nedsättning under all överskådlig framtid 
och att rehabiliteringsmöjligheterna är uttömda. Av lagtexten i 33 kap. 
6 § SFB framgår emellertid att dessa bedömningar är skilda från var-
andra och ska göras i två moment. Högsta förvaltningsdomstolen har 
också delat upp bedömningarna i dessa frågor och först tagit ställ-
ning till om arbetsförmågan varit stadigvarande nedsatt och först 
därefter huruvida ytterligare medicinsk och/eller arbetslivsinriktad 
rehabilitering skulle kunna medföra att den försäkrade återfår någon 
arbetsförmåga.49 En sådan uppdelning möjliggör även en prövning 
utifrån olika beviskrav i de olika delarna. Det framgår inte uttryck-
ligen av domarna från Högsta förvaltningsdomstolen om en sådan upp-
delning är avsedd. I vissa äldre kammarrättsavgöranden anges uttryck-
ligen att bedömningen av arbetsförmågan ska göras i två moment.50 
Det första rör frågan om arbetsförmågan kan anses vara stadigvarande 
nedsatt och det andra om någon arbetsförmåga kan bedömas återfås 
genom medicinsk behandling eller rehabilitering.  

I praktiken torde distinktionen emellertid ha en begränsad bety-
delse då det är bedömningen av förhållandena i sak som är avgörande 
för den försäkrades rätt till sjukersättning. Domstolens uppdelning 
av bedömningen möjliggör visserligen att det skulle kunna sättas 
olika beviskrav för de olika momenten i bedömningen.51 Högsta för-
valtningsdomstolen har dock inte uttalat att det skulle finnas en sådan 
uppdelning med olika beviskrav i respektive led. 

Bevisfrågor diskuteras närmre i avsnitt 7.8. 

Olika nivåer av sjukersättning 

Fyra olika nivåer av sjukersättning kan beviljas med hänsyn till arbets-
förmågans nedsättning – hel, tre fjärdedels, halv eller en fjärdedels 
ersättning.52 För den som är mellan 19–29 år kan dock endast hel 
sjukersättning beviljas.53 Ersättningen kan beviljas som inkomstre-
laterad ersättning eller garantiersättning. Till skillnad från vad som 
gäller vid sjukpenning ersätts den försäkrade inte utifrån sjukpenning-

 
49 Se HFD 2013 ref. 60. 
50 Se t.ex. Kammarrätten i Jönköpings dom den 15 juni 2011 i mål nr 3684-10. 
51 Jfr Mannelqvist, Arbetsförmåga i sjukförsäkringen, s. 93. 
52 33 kap. 9 § SFB. 
53 33 kap. 16 § SFB. 
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grundad inkomst – SGI – utan inkomstunderlaget vid inkomstre-
laterad ersättning baseras i stället på antagandeinkomst.54 

Hel sjukersättning lämnas när den försäkrades arbetsförmåga är 
helt eller i det närmaste helt nedsatt. Det måste röra sig om en be-
tydande funktionsnedsättning för att den försäkrade ska bedömas 
helt sakna arbetsförmåga.55 Uttrycket ”helt eller i det närmaste helt 
nedsatt” menar att uttrycka samma nedre gräns i fråga om graden av 
nedsättning som det mer teoretiska ”sju åttondelar”.56 Även om det 
i ett enskilt fall anses möjligt att fastställa att en individ har en åter-
stående arbetsförmåga av mycket liten omfattning måste då också 
tas hänsyn till vilka de reella möjligheterna är att utföra förvärvs-
arbete med användande av en sådan marginell arbetsförmåga.57 Det 
finns möjlighet för en försäkrad som har beviljats hel sjukersättning 
att använda en liten återstående arbetsförmåga i exempelvis ideellt 
eller politiskt arbete eller annat deltagande i samhällslivet utan att 
rätten till ersättning ifrågasätts. I förarbetena uttrycks att det formella 
kravet på hel nedsättning kunde därmed innebära att individen avstår 
från sådan önskvärd aktivitet.58 

Förutsättningarna för rätt till hel sjukpenning respektive hel sjuk-
ersättning skiljer sig åt. Till skillnad från vad som gäller vid bedöm-
ningen av rätt till hel sjukpenning (se avsnitt 5.2.3) där det krävs att 
den försäkrade helt saknar arbetsförmåga räcker det för rätt till hel 
sjukersättning att arbetsförmågan är i det närmaste helt nedsatt.59 Det 
innebär att den som har tre fjärdedels sjukpenning i vissa fall kan be-
viljas hel sjukersättning. 

Av motivuttalanden i anslutning till att den äldre motsvarigheten 
en fjärdedels förtidspension infördes framgår att möjligheten till en 
fjärdedels förtidspension borde tillämpas med restriktivitet. För att 
en så – relativt sett – liten nedsättning av arbetsförmågan som en 
fjärdedel ska kunna konstateras föreligga ställs höga krav på att det 
finns ett klart samband mellan de medicinska faktorerna och ned-
sättningen av den försäkrades arbetsförmåga.60  

 
54 34–35 kap. SFB. 
55 Prop. 2007/08:136, s. 67. 
56 Prop. 1997/98:111, s. 69. 
57 Prop. 1997/98:111, s. 48. 
58 Prop. 1997/98:111, s. 69. 
59 33 kap. 9 § SFB jämfört med 27 kap. 45 § SFB. 
60 Prop. 1992/93:31, s. 65 och 83, jfr även HFD 2011 ref. 63 I–III. 
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5.2.2 Rättspraxis från Högsta förvaltningsdomstolen 

Högsta förvaltningsdomstolen har i ett antal fall prövat och klargjort 
bl.a. förutsättningarna för att beviljas sjukersättning enligt reglerna 
som gäller fr.o.m. den 1 juli 2008, vad som avses med begrepp som 
stadigvarande nedsatt, vilka återstående rehabiliteringsåtgärder som 
ska beaktas och vilka krav som ställs upp för att den försäkrade ska 
anses ha arbetsförmåga i förvärvsarbete på arbetsmarknaden. Nedan 
redogörs för de mest relevanta avgörandena sedan förändringarna i 
reglerna fr.o.m. juli 2008. 

Högsta förvaltningsdomstolens avgörande HFD 2011 ref. 63 I–III – 
om förutsättningarna för sjukersättning och innebörden av begreppet 
”stadigvarande nedsatt” 

I tre domar meddelade den 19 oktober 2011 klargjorde Högsta för-
valtningsdomstolen bland annat vad begreppet stadigvarande nedsatt 
arbetsförmåga ska anses innebära samt andra förutsättningar vid be-
dömningen av rätt till sjukersättning. Målen avsåg tillämpning av be-
stämmelser i den upphävda lagen om allmän försäkring (1962:381), 
AFL, men med motsvarande bestämmelser i nuvarande socialförsäk-
ringsbalkens 33 kap. 

HFD redogjorde för att två frågor ska besvaras vid bedömningen, 
där den första avser huruvida den försäkrades arbetsförmåga kan 
anses vara stadigvarande nedsatt med minst en fjärdedel. Om så visar 
sig vara fallet ska, för att sjukersättning ska kunna beviljas, också 
ytterligare medicinsk eller arbetslivsinriktad rehabilitering bedömas 
inte kunna medföra att arbetsförmågan kan förbättras. Det krävs 
däremot inte att några rehabiliteringsåtgärder faktiskt har vidtagits. 

Vidare konstaterade HFD att begreppet stadigvarande nedsatt 
arbetsförmåga enligt motivuttalanden ska tolkas så att nedsättningen 
förväntas kvarstå under all överskådlig framtid. Det finns däremot, 
konstaterade HFD, varken i lagtext eller motiv stöd för att ställa upp 
ett krav på att nedsättningen ska kvarstå livslångt eller fram till pen-
sionsåldern. HFD poängterade i sammanhanget också att den för-
säkrades arbetsförmåga ska utredas på nytt minst vart tredje år. 

I det första avgörandet (mål nr 4686-10) rörde bedömningen i sak 
en person som primärt haft sjukdomen Sjögrens syndrom sedan ett 
antal år tillbaka. Hon uppvisade symtom i form av bl.a. en mycket 
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uttalad permanent trötthet, periodvis ledvärk i fingrarna och hade 
lätt att få feber av fysisk ansträngning. Hon var anställd inom Sam-
hall och hade där ett kontorsarbete. Hon hade arbetat heltid under 
flera års tid, därefter varit sjukskriven med 25 procent en period och 
sedan åter arbetat heltid. Vid tidpunkten för ansökan om sjukersätt-
ning var hon åter sjukskriven med 25 procent sedan ca fem månader 
tillbaka. Hon hade enligt uppgift haft mycket korttidsfrånvaro när 
hon arbetat heltid och hade haft möjlighet att gå ifrån och sova under 
arbetsdagen. Den medicinska utredningen bestod huvudsakligen av två 
läkarutlåtanden i vilka det intygades att den försäkrades arbetsförmåga 
var nedsatt med 50 procent livslångt, respektive med 25 procent. 
Högsta förvaltningsdomstolen fann att oavsett vilka bevekelsegrunder 
den försäkrade må ha haft för att återgå till heltidsarbete under den 
senare perioden kunde hennes arbetsförmåga inte anses ha varit stadig-
varande nedsatt med minst en fjärdedel fr.o.m. den ansökta tid-
punkten.  

I det andra avgörandet (mål nr 7299-10) var det fråga om en person 
med en medfödd funktionsnedsättning som ända sedan barndomen 
varit föremål för insatser i syfte att höja hans funktionsförmåga. Han 
hade sedan han gick ut särskolegymnasium haft daglig verksamhet i 
kombination med sjukbidrag respektive aktivitetsersättning. Han 
hade aldrig förvärvsarbetat. Under tiden med aktivitetsersättning hade 
han inte nått dithän att ett skyddat arbete hade varit aktuellt. Enligt 
det läkarutlåtande som fanns i målet hade den försäkrade aldrig haft 
någon arbetsförmåga och den bedömdes heller inte komma att utveck-
las på något vis. Försäkringskassan hade inte presenterat någon ut-
redning i målet som tydde på motsatsen. Eftersom han fortfarande 
vid 30 års ålder stod långt från den skyddade arbetsmarknaden an-
förde Högsta förvaltningsdomstolen att det inte föreföll sannolikt 
att ytterligare rehabiliterande insatser skulle vara framgångsrika. 
Högsta förvaltningsdomstolen gjorde bedömningen att rehabiliter-
ingsåtgärder inte kunde antas kunna leda till att den försäkrade skulle 
kunna uppnå någon arbetsförmåga. Han var därmed berättigad till hel 
sjukersättning. 

I det tredje avgörandet (mål nr 242-11) konstaterade Högsta för-
valtningsdomstolen att den försäkrades besvär var sådana att hennes 
arbetsförmåga kunde antas vara nedsatt under förhållandevis lång 
tid. Utredningen gav enligt domstolen emellertid inte stöd för slut-
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satsen att hennes arbetsförmåga kunde antas ha varit stadigvarande 
nedsatt från den tidpunkt som prövningen avsåg.  

Högsta förvaltningsdomstolens avgörande HFD 2013 ref. 44 – vilka 
medicinska rehabiliteringsåtgärder måste en försäkrad genomgå för att 
inte nekas ersättning? 

I målet hade den försäkrade varit sjukskriven under ett antal år till 
följd av ryggbesvär. Han hade under flera år haft halv sjukersättning. 
Försäkringskassan beslutade att avslå hans ansökan om sjukersätt-
ning med motiveringen att den försäkrade av läkare blivit rekommen-
derad en steloperation i den nedre delen av ryggen, men på grund av 
riskerna avböjt erbjudandet. Enligt Försäkringskassan var förutsätt-
ningarna för rätt till sjukersättning därmed inte uppfyllda eftersom 
möjlig medicinsk rehabilitering fanns att tillgå. 

I den medicinska utredning som förelåg i målet framkom skilda 
bedömningar om prognosen för en förbättring av arbetsförmågan efter 
en operation, men det stod klart att det förelåg risker med ett sådant 
ingrepp.  

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att kravet på att den 
försäkrade ska genomgå en rehabiliteringsåtgärd för att ha rätt till sjuk-
ersättning endast gäller om åtgärden bedöms kunna medföra att arbets-
förmågan i sjukersättningshänseende kan förbättras. Frågan i det aktu-
ella målet var om den försäkrade, oberoende av denna bedömning, 
kan vägra att genomgå en medicinsk rehabiliteringsåtgärd och ändå 
ha rätt till sjukersättning. Högsta förvaltningsdomstolen besvarade 
denna fråga jakande. Den försäkrade kan således ha giltig anledning 
att vägra att medverka till en medicinsk rehabilitering och ändå ha 
rätt till sjukersättning.  

En operation betraktas som en sådan medicinsk rehabiliterings-
åtgärd som en försäkrad under speciella omständigheter kan behöva 
underkasta sig för att få behålla sin förmån. En tillämpning av in-
dragnings- eller nedsättningsmöjligheten för att förmå en försäkrad 
att underkasta sig en sjukvårdsåtgärd av sådant slag som en operation, 
måste dock ske med största försiktighet (FÖD 1984:46, jfr även 
prop. 1946:312 kapitel 231).  

Operationer som kan bli aktuella är sådana som om de inte utförs 
innebär att arbetsförmågan kan anses stadigvarande nedsatt i förhål-
lande till förvärvsarbete på hela arbetsmarknaden. En sådan operation 
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kan vara av ett ingripande slag. Utgångspunkten bör därför vara att 
den försäkrades ställningstagande som huvudregel bör godtas. Denna 
utgångspunkt för prövningen hindrar dock inte att den försäkrade i 
vissa fall kan anses sakna giltig anledning att vägra att genomgå en 
operation.  

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg mot denna bakgrund att den 
försäkrade hade giltig anledning att vägra att genomgå den aktuella 
operationen. Sjukersättning kunde därför inte vägras på denna grund 
(jfr dock HFD 2019 ref. 69 där den försäkrades arbetsförmåga ansågs 
kunna förbättras genom en njurtransplantation). 

Högsta förvaltningsdomstolens avgörande HFD 2013 ref. 60 – vilka 
faktorer ska tas hänsyn till vid den individuella bedömningen av rätt 
till sjukersättning? 

Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 8 oktober 2013 i mål 
nr 7151-12 en dom som avser förutsättningarna för rätt till sjuk-
ersättning och vilka faktorer som kan beaktas vid bedömningen. 
HFD anförde att begreppet ”stadigvarande nedsatt arbetsförmåga” 
ska tolkas så att nedsättningen förväntas kvarstå under all överskåd-
lig framtid. Det finns däremot varken i lagtext eller i förarbeten stöd 
för att ställa upp ett krav på att nedsättningen ska kvarstå livslångt 
eller fram till pensionsåldern. Arbetsförmågan ska utredas på nytt 
minst vart tredje år. Avgörande för bedömningen i de fall där inga gene-
rella slutsatser kan dras beträffande bedömningen av nedsättningens 
varaktighet över tid är det underlag i form av medicinsk och annan 
utredning som föreligger i det enskilda fallet.  

I målet hade den försäkrade en typ av sjukdomsbesvär – främst 
fibromyalgi och utmattningssyndrom – av vilka inga generella slut-
satser kan dras beträffande bedömningen av nedsättningens varak-
tighet över tid.  

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att vid bedömningen 
av om arbetsförmågan kan anses stadigvarande nedsatt bör avseende 
också fästas vid om den försäkrade under tidigare perioder bedömts 
vara arbetsoförmögen liksom varaktigheten för dessa perioder och 
arbetsoförmågans orsak. Utöver den medicinska utredningen lade 
domstolen också vikt vid Arbetsförmedlingens bedömning. 
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Enligt den medicinska utredningen från framför allt behandlande 
läkare var den försäkrades arbetsförmåga helt nedsatt, med ett litet 
utrymme att på sikt arbeta i en omfattning om upp till en fjärdedel.  

Den andra frågan i bedömningen av rätt till sjukersättning som 
domstolen besvarade var huruvida den försäkrades arbetsförmåga 
skulle kunna förbättras genom ytterligare medicinsk eller arbetslivs-
inriktad rehabilitering. Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade 
att den försäkrade hade deltagit i flera rehabiliteringsinsatser, såsom 
utredning vid Försäkringsmedicinskt center, arbetsprövning och in-
satser inom arbetslivsinriktad rehabilitering med funktionsutredning 
vid Arbetsförmedlingen och specialistläkarbedömning. Hon deltog 
vidare i arbetslivsintroduktion med efterföljande fördjupad kartlägg-
ning och arbetslivsinriktad rehabilitering och fick avbryta en arbets-
prövning om tio timmar i veckan på grund av tilltagande värk.  

HFD bedömde att ytterligare medicinsk eller arbetslivsinriktad 
rehabilitering inte kunde antas leda till mer än en fjärdedels arbetsför-
måga och att den försäkrade hade rätt till tre fjärdedels sjukersättning. 

HFD 2019 ref. 48 – begreppet förvärvsarbete på arbetsmarknaden 

I dom HFD 2019 ref. 48, meddelad den 11 oktober 2019, redogjorde 
Högsta förvaltningsdomstolen för begreppet ”förvärvsarbete på 
arbetsmarknaden” och hur detta begrepp ska tolkas och tillämpas. 
Den primära frågan i målet var hur det ska avgöras om en försäkrad 
har en sådan arbetsförmåga att han eller hon kan försörja sig genom 
förvärvsarbete på arbetsmarknaden. 

Målet gällde en man, född år 1986, med omfattande funktions-
begränsningar kopplade till grunddiagnosen Aspergers syndrom. 
Begränsningarna bestod bland annat i nedsatta exekutiva funktioner 
och stora svårigheter till social anpassning som medförde att kontakt 
med andra människor blev mycket uttröttande och krävde långa 
återhämtningsperioder. Mannen hade svårigheter att reglera sömnen 
och besvärades av ångesttendenser, frånvaroattacker och låg stress-
tröskel, samt saknade rutiner och struktur i vardagen. Därtill fanns 
tendenser till tvångstankar och tvångshandlingar, och en ökad käns-
lighet för olika sinnesintryck. Hans stora ensidighet i sina intressen 
resulterade i att han endast sysselsatte sig med programmering och 
annan datorbaserad verksamhet. Försäkringskassan beviljade mannen 
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hel sjukersättning då bedömningen var att han inte kunde möta 
arbetslivets basala krav oavsett anpassning. Han hade tidigare haft 
aktivitetsersättning, och kartläggningsmöten med Arbetsförmedlingen 
hade då visat att Arbetsförmedlingen inte hade några insatser som 
kunde föra honom närmare arbete. Det fanns inte heller något som 
talade för att medicinska behandlings- eller rehabiliteringsinsatser 
skulle förbättra hans arbetsförmåga inom överskådlig tid och de 
arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatserna bedömdes som mer eller 
mindre obefintliga. Det allmänna ombudet för socialförsäkringen 
överklagade beslutet, och yrkade att det skulle upphävas alternativt 
ändras på så sätt att mannen beviljades endast tre fjärdedels sjukersätt-
ning. Det allmänna ombudet menade att även om det inte fanns några 
rehabiliteringsinsatser som kunde förbättra arbetsförmågan, skulle 
mannen kunna klara ett anpassat arbete inom sitt intresseområde, 
främst programmering. Ett sådant anpassat arbete kunde enligt All-
männa ombudet anses utgöra ett förvärvsarbete på arbetsmarknaden.  

Förvaltningsrätten avslog överklagandet med motiveringen att de 
anpassningar i arbetet som skulle krävas för att mannen skulle ha en 
arbetsförmåga var så omfattande att det inte ansågs utgöra ett för-
värvsarbete på arbetsmarknaden. Allmänna ombudets överklagan till 
kammarrätten avslogs sedermera då kammarrätten delade förvalt-
ningsrättens bedömning. Det allmänna ombudet överklagade till 
Högsta förvaltningsdomstolen och yrkade ändring av Försäkrings-
kassans beslut och underinstansernas domar så att mannen skulle för-
klaras berättigad till tre fjärdedels sjukersättning. Grunden för yrkan-
det var oklarheten i hur anpassat ett arbete kan vara och ändå anses 
utgöra ett förvärvsarbete på arbetsmarknaden, och ombudet ville få 
klarhet i dels om begreppet förvärvsarbete innefattar ett krav på att 
arbetet ska ha ett ekonomiskt värde för arbetsgivaren, dels mot vilket 
arbetsmarknad som bedömningen ska göras emot. Ombudet menade 
att mannen saknade arbetsförmåga mot arbeten som inte anpassats 
efter den försäkrades funktionsnedsättningar, men att mannen sanno-
likt skulle ha en fjärdedels arbetsförmåga i ett för honom optimalt 
anpassat arbete inom hans specialområden. Den försäkrade yrkade 
att överklagande skulle avslås då han helt saknade arbetsförmåga att 
försörja sig själv genom förvärvsarbete på arbetsmarknaden. 

Högsta förvaltningsdomstolen anförde i domen att prövningen 
av arbetsförmåga inom ramen för sjukersättning inte ska göras i för-
hållande till ordinarie arbetsuppgifter, förvärvsarbeten som är nor-
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malt förekommande eller arbeten som finns tillgängliga, utan pröv-
ningen ska ske i relation till hela den nationella arbetsmarknaden. 
Domstolen framhöll att en grundförutsättning vid bedömningen av 
arbetsförmågan är att den relateras till ett förvärvsarbete. Utgångs-
punkten är arbeten som finns på den öppna arbetsmarknaden, varför 
åtgärder eller olika verksamheter som erbjuds med rehabiliterande 
och livskvalitetshöjande syften, exempelvis daglig verksamhet, inte 
utgör ett förvärvsarbete på arbetsmarknaden. Däremot kan anpassade 
arbeten på den öppna arbetsmarknaden till viss del omfattas av be-
greppet, men i vilken utsträckning beror på om anpassningen kan 
anses rimlig ur en arbetsgivares synvinkel. Även subventionerade an-
ställningar, exempelvis skyddade arbeten, anställningar med löne-
bidrag och anställningar vid Samhall, inryms i begreppet förvärvs-
arbete på arbetsmarknaden (se HFD 2011 ref. 63 I–III). 

Även om arbetsmarknadsbegreppen är olika menade Högsta 
förvaltningsdomstolen att ledning kan hämtas från annan praxis när 
det gäller själva prövningen av rätten till ersättning. Av rättsfallet 
HFD 2018 ref. 51 I och II, som visserligen rörde sjukpenning, följer 
att prövningen av sjukdomens påverkan på den försäkrades förmåga 
att försörja sig själv genom att arbeta kan bedömas mer abstrakt eller 
hypotetisk. Den behöver därmed inte relateras till vissa konkreta 
arbeten inom exempelvis vissa yrkesområden eller typer av arbete. 
Prövningen av arbetsförmågan förutsätts emellertid vara verklighets-
förankrad. I sjukersättningshänseende innebär detta att utgångs-
punkten för prövningen är att den försäkrade, för att kunna försörja 
sig, ska kunna utföra ett arbete på ett sådant sätt att någon är villig 
att betala för det. Bedömningen ska således handla om huruvida det 
kan anses realistiskt att den försäkrade kan förväntas bli erbjuden 
åtminstone ett anpassat arbete eller en subventionerad anställning. 
Därför måste det, enligt Högsta förvaltningsdomstolen, kunna ställas 
basala krav på produktivitet, som exempelvis att arbetsuppgifterna 
utförs någorlunda självständigt och med viss kvalitet inom en viss 
tid. Behov av anpassningar i arbetet kan se olika ut mellan olika indi-
vider. Allt från mindre anpassningar, exempelvis i form av anpassad 
arbetsplats, eller något större anpassningar genom justerad presta-
tionsnivå eller anpassad arbetstid, till betydande anpassningar som 
kräver en avsevärt tillrättalagd arbetsmiljö eller kontinuerligt stöd 
från en annan person för att den försäkrade ska kunna utföra sitt 
arbete. Om anpassningarna behöver vara så omfattande att det saknas 
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ett tillräckligt stort ekonomiskt värde för en arbetsgivare, kan arbe-
tet inte betraktas som ett förvärvsarbete på arbetsmarknaden. Dom-
stolen framhöll att prövningen således ska omfatta om det framstår 
som realistiskt att en arbetsgivare typiskt sett skulle vara villig att 
anpassa arbetet i den utsträckning som krävs med hänsyn till den 
försäkrades behov.  

Högsta förvaltningsdomstolens slutsats var att bedömningen av 
den försäkrades arbetsförmåga i relation till förvärvsarbeten på arbets-
marknaden inte enbart kan utgå från den försäkrades förmågor utan 
måste sättas i samband med hur dessa kan omsättas i ett arbete som 
har ett ekonomiskt värde för en arbetsgivare. Enbart förmågan att 
utföra vissa avgränsade arbetsgifter som förekommer i förvärvsarbete 
på arbetsmarknaden är alltså inte tillräckligt för att den försäkrade 
ska bedömas ha arbetsförmåga, utan hans eller hennes förmågor måste 
i stället vägas mot de arbetshindrande faktorerna. Domstolen exem-
plifierade detta genom ett scenario där en försäkrads behov av omfat-
tande och kontinuerlig handledning för att kunna utföra sina arbets-
uppgifter i regel får anses innebära att det saknas ett ekonomiskt värde 
för en arbetsgivare, oavsett om arbetet blir väl utfört eller inte. Då 
kan arbetet inte betraktas som ett förvärvsarbete på arbetsmarkna-
den. Domstolen framhöll också att vid prövningen av förmågor i för-
hållande till hinder i arbetsförmågan kan ledning många gånger sökas 
i Arbetsförmedlingens bedömning av den försäkrades arbetsförmåga 
(jfr HFD 2018 ref. 51 I och II). 

I det aktuella målet bedömde domstolen att den försäkrades 
arbetsförmåga var helt nedsatt i förhållande till förvärvsarbeten på 
arbetsmarknaden. Hans stadigvarande funktionsnedsättningar ansågs 
medföra omfattande begränsningar, och medicinsk eller arbetslivs-
inriktad rehabilitering skulle sannolikt inte kunna förbättra arbets-
förmågan. Domstolen konstaterade att oavsett anpassning skulle den 
försäkrade inte kunna möta arbetslivets krav, och inte heller ansågs 
det realistiskt att en arbetsgivare skulle vara villig att genomföra 
sådana omfattande anpassningar som krävdes för att han skulle kunna 
utföra ett arbete som någon är villig att betala för. 
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HFD 2019 ref. 69 – rehabiliteringsåtgärder som kan leda till förbättrad 
arbetsförmåga först efter 65 år 

I detta avgörande prövade Högsta förvaltningsdomstolen frågan om 
hur reglerna om återstående rehabiliteringsåtgärder ska tolkas när 
sådana åtgärder bedöms kunna leda till att den försäkrade återfår 
någon arbetsförmåga, men först efter att denne fyllt 65 år. 

HFD slog fast att vid prövningen av rätt till sjukersättning ska 
det inte bortses från rehabiliteringsåtgärder av det skälet att de be-
döms kunna förbättra arbetsförmågan först efter det att den försäk-
rade har fyllt 65 år.  

I målet hade den försäkrade ansökt hos Försäkringskassan om tre 
fjärdedels sjukersättning med hänvisning till att han led av kronisk 
grav njursvikt som innebar besvär med fysisk och psykisk trötthet. 
Vid tidpunkten för ansökan var han 62 år. 

Högsta förvaltningsdomstolen anförde att det mot bakgrund av 
att sjukersättning endast kan beviljas till månaden innan den försäk-
rade fyller 65 år kan förefalla naturligt att prövningen av arbetsför-
mågan ska begränsas till den tid som sjukersättning kan lämnas och 
att man också ska bortse från rehabiliteringsmöjligheter som visser-
ligen kan leda till att arbetsförmåga återfås, men där detta kan beräk-
nas ske först efter 65-årsdagen. 

HFD anförde vidare att en sådan ordning emellertid skulle inne-
bära att en försäkrad som närmar sig pensionsåldern bedöms annor-
lunda än en yngre person. Det framgår av förarbeten och praxis att 
prövningen av om en försäkrads arbetsförmåga är nedsatt ska göras 
med utgångspunkt i den försäkrades sjukdom och att annat än de 
medicinska faktorerna – såsom exempelvis den försäkrades ålder – 
inte ska beaktas. Detta innebär, enligt HFD:s slutsatser, att man vid 
prövningen inte ska bortse från rehabiliteringsåtgärder av det skälet 
att de bedöms kunna förbättra arbetsförmågan först efter det att den 
försäkrade har fyllt 65 år.  

Det framgick i målet av den medicinska utredningen att den för-
säkrades arbetsförmåga bedömdes kunna förbättras vid en njurtrans-
plantation. Då möjligheterna till medicinsk rehabilitering därmed inte 
var uttömda kunde hans arbetsförmåga inte anses ha varit stadig-
varande nedsatt med minst en fjärdedel.  
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5.2.3 Regelverket för rätt till sjukpenning 

Utredningen har i uppdrag att analysera hur de förslag som lämnas 
förhåller sig till regelverket för sjukpenning. Nedan redogörs därför 
översiktligt för detta regelverk. Regelverket kring sjukersättningen 
och aktivitetsersättningen kan svårligen analyseras utan en koppling 
till sjukförsäkringen i dess helhet; reglerna om sjukpenning och sjuk-
ersättning måste ses i ett sammanhang där förutsättningar för en typ 
av ersättning också påverkar närliggande ersättningar och förutsätt-
ningarna för förändringar av sådana bestämmelser. I utredningen En 
trygg sjukförsäkring med människan i centrum anförde bl.a. att  

Sjukersättning är en fortsättning på sjukpenningen i den meningen att 
sjukersättning ska beviljas den som efter att normalt ha varit sjukskriven 
en längre tid bedöms ha en stadigvarande nedsatt arbetsförmåga. Syste-
met förutsätter alltså att en del personer kommer att lämna sjukpenningen 
för sjukersättning. Om regelverket kring sjukersättning är för restrik-
tivt konstruerat eller tillämpas för restriktivt kommer vissa personer 
fortsätta ha sjukpenning trots att de borde ha sjukersättning. Det mins-
kar utrymmet för även mindre förändringar av sjukpenningens bestäm-
melser.61 

Reglerna om sjukpenning och sjukersättning är nära sammankopp-
lade och kompenserar den enskilde i grunden för samma sak – in-
komstförlust till följd av nedsatt arbetsförmåga orsakad av sjukdom. 
Sjukersättning utgör en fortsättning på sjukpenningen såtillvida att 
den beviljas när nedsättningen av arbetsförmågan bedöms nedsatt 
under all överskådlig tid.  

Sjukpenningens regelverk bygger på fasta tidsgränser som regle-
rar mot vad arbetsförmågan ska bedömas. Nuvarande regler för rätt 
till sjukpenning infördes den 1 juli 2008. Detta regelverk brukar kallas 
för rehabiliteringskedjan. De första 90 dagarna i ett sjukfall bedöms 
arbetsförmågan mot den försäkrades vanliga arbete eller annat lämp-
ligt arbete som arbetsgivaren tillfälligt erbjuder den försäkrade. 
Fr.o.m. dag 91 ska det vid bedömningen även beaktas om den för-
säkrade kan försörja sig genom omplacering till annat arbete hos 
arbetsgivaren. Fr.o.m. dag 181 bedöms arbetsförmågan i stället mot 
”normalt förekommande arbete”.62 Sedan den 15 mars 2021 finns en 

 
61 SOU 2019:2, s. 31. 
62 Begreppet ”normalt förekommande arbete” används såväl i detta betänkande som generellt 
för att, aningen förenklat, beskriva rekvisitet i 27 kap. 48 § SFB om ”sådant förvärvsarbete som 
är normalt förekommande på arbetsmarknaden eller annat lämpligt arbete som är tillgängligt 
för honom eller henne”. 
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ny möjlighet att skjuta upp denna bedömning. Om övervägande skäl 
talar för att den försäkrade kommer att återfå arbetsförmågan i ordi-
narie arbete eller annat arbete hos arbetsgivaren före den tidpunkt då 
han eller hon har haft nedsatt arbetsförmåga i 365 dagar.63 Föränd-
ringen innebar ett steg mot en mer generös bedömning. Före lagänd-
ringen krävdes att den försäkrade med stor sannolikhet skulle kunna 
återgå i sådant arbete.  

Prövningen mot normalt förekommande arbete kan också skjutas 
upp om det skulle anses oskäligt att göra en sådan prövning. Från 
och med dag 366 kan en prövning mot normalt förekommande arbete 
skjutas upp endast om det kan anses oskäligt att göra en sådan pröv-
ning. Arbetslösa personer prövas mot normalt förekommande arbete 
fr.o.m. dag 1 i rehabiliteringskedjan. Egenföretagare bedöms de första 
180 dagarna mot sitt arbete.  

För att undvika att ett kortare uppehåll mellan två sjukperioder 
ska medföra att prövningen i rehabiliteringskedjan börjar om från 
början finns en bestämmelse om sammanläggning av sjukperioder. 
Bestämmelsen anger att vid beräkningen av hur länge en försäkrad 
har haft nedsatt arbetsförmåga ska dagar i sjukperioder läggas sam-
man om färre än 90 dagar förflutit mellan de olika perioderna.  

Den 1 februari 2016 ändrades regeln i 27 kap. 24 § SFB om ett 
maximalt antal dagar med sjukpenning. Regeln innebar dessförinnan 
att för flertalet försäkrade var rätten till sjukpenning begränsad till 
totalt maximalt 2 1/2 år. I och med att denna begränsning togs bort 
upphörde den bortre tidsgräns för hur länge sjukpenning kunde betalas 
ut. Enligt gällande rätt är det endast den försäkrades sjukdom och 
den nedsatta arbetsförmågan som avgör om sjukpenning ska beviljas. 
Så länge denna nedsättning kvarstår föreligger också rätt till sjuk-
penning. 

Försäkringskassan har i en skrivelse till regeringen anfört att risken 
med nu gällande regler i stor är att försäkrade blir inlåsta i långvariga 
perioder med sjukpenning i stället för att kunna beviljas sjukersättning, 
eftersom rätten till sjukpenning fr.o.m. dag 181 bedöms mot ett mildare 
arbetsmarknadsbegrepp än det som gäller för rätten till sjukersätt-
ning.64 

 
63 27 kap. 48 § SFB. 
64 S2017/06851/SF, se vidare avsnitt 7.3. 
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5.2.4 Rättspraxis avseende bedömning av rätt till sjukpenning 

Högsta förvaltningsdomstolens avgöranden 2018 ref. 51 I och II – 
arbetsmarknadsbegreppet normalt förekommande arbete och hur ska 
bedömningen göras?  

Högsta förvaltningsdomstolen meddelade i juni 2018 två domar som 
båda rörde en försäkrads arbetsförmåga, begreppet normalt före-
kommande arbete och hur det ska avgöras om en försäkrad har en 
förmåga att försörja sig genom ett sådant arbete.  

Det ena målet rörde en 59-årig kvinna som arbetade halvtid som 
affärsbiträde. Hon led av artros i fingerlederna vilket yttrade sig i ned-
satt kraft i händer och nedsatt greppförmåga i pekfinger-tumme. 
Hennes arbetsuppgifter hade så långt det var möjligt anpassats efter 
besvären. Frågan i målet var om hon var berättigad till halv sjukpen-
ning på den grunden att hon inte kunde försörja sig genom ett för-
värvsarbete som är normalt förekommande på arbetsmarknaden. Det 
andra målet rörde en 43-årig man som arbetade en fjärdedel av heltid 
på ett bilföretag. Han led av kraftig artros i båda knäna, svår övervikt, 
diabetes och högt blodtryck och hade svårt att gå, stå och röra sig. 
Frågan i målet var om han var berättigad till tre fjärdedels sjukpen-
ning på den grunden att han inte kunde försörja sig genom ett 
förvärvsarbete som är normalt förekommande på arbetsmarknaden.  

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade i fråga om begreppet 
normalt förekommande arbete att det rör sig om vanliga arbeten som 
den försäkrade trots sin sjukdom kan utföra med ringa eller inga krav 
på anpassning till dennes medicinska besvär. Anställningar som på 
något sätt subventioneras av det allmänna ingår inte i begreppet nor-
malt förekommande arbete. Med arbetsmarknaden avses den natio-
nella arbetsmarknaden. Domstolen konstaterade att det står klart att 
bedömningen av arbetsförmågan inte ska göras mot konkreta arbeten 
i den meningen att det måste finnas ett arbete tillgängligt. Däremot 
är det inte lika klart om bedömningen ska relateras till arbeten inom 
vissa yrkesområden eller vissa typer av arbeten. Efter ett längre reso-
nemang utifrån förarbeten och praxis landade domstolen i slutsatsen 
att det inte krävs att Försäkringskassan, för att kunna avslå en ansö-
kan om sjukpenning, hänvisar till konkreta typer av arbeten som den 
försäkrade kan utföra. Av stor betydelse för Högsta förvaltnings-
domstolens slutsats i denna del är att lagstiftningen efter 2008 inte 
längre gör det möjligt att vid bedömningen av arbetsförmågan mot 
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normalt förekommande arbete ta hänsyn till andra faktorer hos indi-
viden än dennes sjukdom. En bedömning av arbetsförmågan mot kon-
kreta typer av arbeten skulle, enligt domstolen, inte vara meningsfull 
om inte hänsyn får tas till exempelvis utbildning hos den försäkrade. 
Högsta förvaltningsdomstolen framhöll att bedömningen av arbets-
förmågan ska vara verklighetsförankrad. Även om bedömningen inte 
görs i förhållande till konkreta typer av arbeten måste bedömningen 
ta hänsyn till förhållandena på arbetsmarknaden i stort och anpassas 
efter hur arbetsmarknaden förändras över tid. Försäkringskassan har 
därför anledning att beakta eventuella prövningar av den försäkrades 
arbetsförmåga som har gjorts av Arbetsförmedlingen. En arbetsför-
mågeutredning från Arbetsförmedlingen bör således som utgångs-
punkt kunna vara vägledande även vid Försäkringskassans bedöm-
ning av arbetsförmågan. I ett förarbetsuttalande från 1996 sades det 
att det i första hand kommer att vara personer som helt klart har en 
arbetsförmåga som kan användas på den öppna arbetsmarknaden som 
inte ska ha rätt till sjukpenning. Enligt Högsta förvaltningsdomstolen 
skulle detta uttalande förstås så att den försäkrade ska bedömas kunna 
tillgodose alla sådana krav som ett arbete på den öppna arbetsmark-
naden ställer. Den kvarvarande arbetsförmågan måste därför vara 
tillräcklig för att leva upp till de krav och förväntningar som arbets-
givare på den öppna arbetsmarknaden allmänt sett har när det gäller 
till exempel arbetsprestationer och arbetstakt.  

I målet som rörde kvinnan som arbetade som affärsbiträde landade 
Högsta förvaltningsdomstolen i slutsatsen att kvinnan inte kunde 
anses ha förmåga att försörja sig själv genom normalt förekommande 
arbete i högre utsträckning än genom sitt ordinarie halvtidsarbete 
och att hon därför hade rätt till halv sjukpenning. Domstolen kon-
staterade att hon hade nedsatt kraft i händerna samt nedsatt funktion 
och greppförmåga. Hon hade även svårt med finmotorik och med 
vridande rörelser samt med att lyfta, arbeta statiskt och att utföra 
kontorsarbete. Det rörde sig om en betydande begränsning av hand-
funktionen. Enligt Högsta förvaltningsdomstolen torde de allra flesta 
arbeten ställa krav på att händerna kan användas. Det är, enligt dom-
stolen, svårt att föreställa sig arbeten där kvinnan skulle kunna klara 
att utföra samtliga arbetsuppgifter i normal arbetstakt och dessutom 
i en tidsmässig omfattning som översteg halvtid. I målet som rörde 
mannen som arbetade på ett bilföretag konstaterade Högsta förvalt-
ningsdomstolen att mannen hade en komplex sjukdomsbild men att 
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det som framför allt påverkade arbetsförmågan var hans orörlighet. 
Däremot framgick det inte på vilket sätt hans sjukdomar hindrade 
honom från att utföra ett i huvudsak stillasittande arbete. Sådana 
arbeten var normalt förekommande på arbetsmarknaden. Därmed 
hade mannen förmåga att försörja sig genom normalt förekommande 
arbete och han hade därför inte rätt till sjukpenning. 

5.3 Handläggning av sjukersättningsärenden  

5.3.1 Ett ärende initieras  

Handläggningen av ett ärende startar antingen genom att den försäk-
rade lämnar in en ansökan om sjukersättning eller att en handläggare 
på Försäkringskassan påbörjar en utredning om utbyte av den för-
säkrades sjukpenning till sjukersättning.65  

5.3.2 Utredning och bedömning av rätt till sjukersättning 

När en person ansöker om sjukersättning på grund av nedsatt arbets-
förmåga ska han eller hon bifoga ett läkarutlåtande till sin ansökan.66 
Om det finns särskilda skäl behöver läkarutlåtande inte bifogas. För 
bedömning av rätt till sjukersättning kan det även finnas andra medi-
cinska underlag utöver läkarutlåtandet som kan ge relevant medicinsk 
information om den försäkrades begränsningar på grund av sjukdom 
eller funktionsnedsättning. Exempel på sådana är  

 psykologutlåtande  

 neuropsykiatrisk utredning  

 utredning genomförd av arbetsterapeut  

 läkarintyg  

 journalanteckningar från hälso- och sjukvården. 

 
65 Försäkringskassan kan även initiera utbyte till sjukersättning om den försäkrade har rehabi-
literingspenning, livränta eller ersättning för sjukhusvård enligt socialförsäkringsbalken.  
66 3 § förordningen (2002:986). 

416 ( 2864 )



SOU 2021:69 Rätten till sjukersättning – regelverk och handläggning 

265 

Försäkringskassan kan även t.ex. beställa en försäkringsmedicinsk ut-
redning.67 En försäkringsmedicinsk utredning ska belysa om och hur 
sjukdomen påverkar den försäkrades förmåga till aktivitet. I fokus står 
förmågan att utföra ett antal fördefinierade aktiviteter. Aktivitets-
begränsningarna ska graderas utifrån enhetliga nivåbeskrivningar. Det 
ska framgå vilka undersökningsfynd och testresultat som läkaren har 
baserat sin bedömning på. Det ska också framgå hur prognosen för de 
olika aktivitetsbegränsningarna är och om det utifrån etablerad medi-
cinsk kunskap finns några medicinska risker att utföra vissa aktiviteter.  

Aktivitetsförmågeutredning (AFU) är en form av försäkrings-
medicinsk utredning som har fokus på att ge en helhetsbild, inte bara 
av den försäkrades funktionsnedsättningar och aktivitetsbegränsningar, 
utan också av kvarvarande förmåga till aktivitet. Målet med AFU är 
en mer rättssäker och likformig utredning av aktivitetsförmåga och 
att öka den försäkrades delaktighet och förståelse för fattade beslut. 
Utredarna ska vara oberoende, det vill säga inte vara den försäkrades 
ordinarie läkare eller andra professioner som behandlar den försäk-
rade. Läkaren som utför AFU:n ska göra en bedömning baserat på 
personens självskattning och testresultat och redovisa denna i 
utredningen. Utredningen innebär en standardiserad undersökning 
av individen, med ett antal standardiserade test, vissa obligatoriska, 
vissa valbara utifrån den enskildes situation. En utvidgad utredning 
görs om den utredande AFU-läkaren anser att det behövs. Det kan 
t.ex. behövas om det finns obesvarade frågor om den försäkrades 
aktivitetsbegränsningar. Den försäkrades funktionsnivå kan också 
vara oklar eller resultaten motstridiga. I dessa fall får individen, ut-
över AFU-läkaren, även träffa en eller flera andra yrkesroller såsom 
arbetsterapeut, fysioterapeut eller psykolog. 

Den medicinska utredningen  

Medicinsk prognos och rehabiliteringsinsatser 

Ett av kriterierna för rätten till sjukersättning är att arbetsförmågan 
kan anses vara stadigvarande nedsatt. Därför behövs uppgift om de 
funktionsnedsättningar och aktivitetsbegränsningar som redovisas i 

 
67 Försäkringskassan kan begära att den försäkrade genomgår läkarundersökning av en viss 
läkare eller vistas på vårdinrättning för försäkringsmedicinsk utredning (110 kap. 14 och 22 §§ 
SFB). 

417 ( 2864 )



Rätten till sjukersättning – regelverk och handläggning SOU 2021:69 

266 

medicinska underlag kan komma att förändras med tiden. Det behövs 
både uppgift om medicinsk prognos och om vilka medicinska 
rehabiliteringsinsatser som prövats eller som eventuellt planeras. Med 
medicinsk prognos avses prognosen för funktionsnedsättningen och 
aktivitetsbegränsningen. Med hjälp av den medicinska prognosen ska 
handläggaren kunna göra en prognos för varaktigheten av den för-
säkrades arbetsförmåga. Pågår t.ex. medicinsk behandling som kan 
leda till att aktivitetsbegränsningarna minskar eller försvinner? Tids-
perspektivet är viktigt för att kunna bedöma om kriteriet om stadig-
varande nedsatt arbetsförmåga är uppfyllt. Medicinska rehabiliterings-
insatser kan till exempel vara medicinering, samtalsstöd, kognitiv bete-
endeterapi eller andra insatser som hälso- och sjukvården kan erbjuda.  

Försäkringsmedicinskt beslutsstöd  

Socialstyrelsen har tagit fram ett försäkringsmedicinskt beslutsstöd 
som består av två delar. Den ena delen är övergripande principer vid 
sjukskrivning och den andra delen är rekommenderade sjukskriv-
ningstider för olika sjukdomstillstånd. Rekommendationerna är av-
sedda att vara vägledande för bedömning av arbetsförmågan och ska 
inte uppfattas som styrande regler för hur sjukskrivningar ska be-
dömas. Av kommentaren till beslutsstödet framgår också att avsteg 
från rekommendationerna kan göras, t.ex. vid samsjuklighet. Även 
om beslutsstödet har tagits fram som ett stöd för sjukskrivningar 
bedömer Försäkringskassan att det även kan ha ett vägledande värde 
i ärenden som rör rätten till sjukersättning. Frågan har prövats i 
domstol där bl.a. Kammarrätten i Göteborg i dom den 16 februari 
2011 i mål nr 5927-10 har uttalat att Socialstyrelsens försäkrings-
medicinska beslutsstöd inte är tillämpligt i ärenden som gäller sjuk-
ersättning. 

Den försäkringsmedicinska rådgivaren 

Den försäkringsmedicinska rådgivaren (FMR) ska hjälpa handläggarna 
på Försäkringskassan med bl.a. medicinsk sakkunskap och verka för 
ett gott samarbete mellan Försäkringskassan och läkare inom hälso- 
och sjukvården. FMR har en rådgivande funktion i medicinska frå-
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gor.68 Hans eller hennes uppgift är att bedöma kvalitet och innehåll 
i tillgängligt medicinskt material om det medicinska tillståndet och 
dess konsekvenser. FMR kan hjälpa handläggaren att tolka det medi-
cinska underlaget och ge stöd när handläggaren ska bedöma vilka 
konsekvenser sjukdomen eller funktionsnedsättningen har för den 
försäkrades arbetsförmåga, behov av rehabilitering och förutsättningar 
för att få arbetsförmåga efter rehabilitering. FMR undersöker eller 
behandlar däremot inte själv den försäkrade. Det ingår inte heller i 
uppdraget att ta ställning till den försäkrades rätt till ersättning från 
socialförsäkringen (prop. 1994/95:147 s. 36–37). Det sistnämnda inne-
bär att FMR inte ska besvara frågor om arbetsförmåga eller arbets-
förmågans nedsättning. Arbetsförmåga är en försäkringsjuridisk term 
som handläggaren och beslutsfattaren inom sjukersättning har att ta 
ställning till. Konsultation med FMR används exempelvis:  

– Vid diagnoser där det finns en stor variation i besvärens svårig-
hetsgrad (spännvidd).  

– När handläggaren behöver hjälp att formulera frågor till den läkare 
som har utfärdat underlaget.  

– När handläggaren behöver stöd att värdera tyngden i de beskrivna 
funktionsnedsättningarna och aktivitetsbegränsningarna.  

– När handläggaren behöver stöd att bedöma om det finns en tydlig 
och logisk koppling mellan diagnos, funktionsnedsättning och 
aktivitetsbegränsning.  

– När handläggaren behöver hjälp att värdera uppgifter om genom-
förd och planerad medicinsk behandling, tidsperspektiv för plane-
rade behandlingsinsatser och förväntade effekter av dessa.  

– När handläggaren behöver hjälp att tolka det försäkringsmedi-
cinska beslutsstödet i relation till informationen i det enskilda 
ärendet. 

De medicinska uppgifterna är grunden för att bedöma rätten till 
sjukersättning. Samtidigt finns det även andra faktorer som ska vägas 
in vid bedömning av rätt till ersättning som exempelvis det den för-
säkrade klarar av att göra i hemmet, hans eller hennes bisyssla eller 
ideella arbete m.m. (se kapitel 14).  

 
68 Prop. 1994/95:147, s. 36. 
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Utredning med andra aktörer 

Det kan också vara aktuellt att begära in kompletterade uppgifter 
från andra aktörer. När det gäller yngre personer kan det t.ex. vara 
aktuellt att kontakta barnhabiliteringen eller skolan för information. 
Om den försäkrade har eller har haft arbetsgivare kan denne t.ex. 
redovisa vilka krav som arbetet ställde eller ställer, eventuella rehabi-
literingsinsatser som vidtagits och arbetstidens omfattning och för-
läggning. Om den försäkrade har varit i kontakt med Arbetsförmed-
lingen kan uppgifter finnas där som ger information om hans eller 
hennes förmåga. Arbetsförmedlingen kan ha gjort vissa utredningar 
som t.ex. bedömning av arbetspsykolog eller arbetsterapeut. Arbets-
förmedlingen kan också ha uppgifter om arbetslivsinriktade insatser 
har prövats. Försäkringskassan ska beakta eventuella bedömningar 
av personens arbetsförmåga som har gjorts av Arbetsförmedlingen. 
Detta innebär att Arbetsförmedlingens utredning kan vara vägled-
ande, men den behöver inte vara avgörande för Försäkringskassans 
bedömning av en persons arbetsförmåga.69  

Den som ansöker om sjukersättning kan också ha eller ha haft 
kontakt med kommunen. Det kan ha varit aktuellt för att få ekono-
misk hjälp (försörjningsstöd) eller för att få ta del av sociala rehabili-
teringsinsatser som stöd och insatser i hemmet, praktik, sysselsättning, 
daglig verksamhet eller missbruksvård.  

Avstämningsmöte  

Avstämningsmöte är den metod som används när Försäkringskassan 
tillsammans med den försäkrade och ytterligare någon eller några 
aktörer behöver utreda och bedöma den försäkrades medicinska till-
stånd, arbetsförmåga och behov av och möjligheter till rehabilitering. 
Andra aktörer som deltar är exempelvis intygsskrivande läkare, arbets-
givaren, företagshälsovården och Arbetsförmedlingen. Om den för-
säkrade begär det kan också en facklig representant delta. Avstäm-
ningsmötet kan jämföras med den multidisciplinära bedömning som 
i vissa fall förekommer inom företagshälsovården. Det ska däremot 
inte vara en muntlig förhandling om den försäkrades rätt till ersätt-

 
69 Försäkringskassans vägledning 2013:2 version 9 samt Domsnytt 2018:015 och 2019:027.  
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ning.70 I en del fall kan ett avstämningsmöte avslutas med ett omställ-
ningsmöte (se nedan).  

Försäkringskassan kan när som helst under ett pågående ersätt-
ningsärende kalla till ett avstämningsmöte om det behövs för att utreda 
arbetsförmåga och rehabiliteringsmöjligheter.71 Avstämningsmöte 
som utredningsmetod regleras i 110 kap. 14 § SFB och Försäkrings-
kassans föreskrifter (FKFS 2010:35) om avstämningsmöte. Avstäm-
ningsmöte kan bli aktuellt vid olika tidpunkter i ett sjukförsäkrings-
ärende då Försäkringskassan bedömer att så är lämpligt.72  

Omställningsmöte 

Med syftet att säkerställa en bra övergång mellan Försäkringskassan 
och Arbetsförmedlingen erbjuds ett omställningsmöte till en person 
som får avslag på ansökan om sjukersättning eller som inte längre 
har rätt till sjukersättning. En del i samarbetet mellan Försäkrings-
kassan och Arbetsförmedlingen är att skapa rutiner för personer som 
lämnar Försäkringskassan och har möjlighet att ta del av erbjudanden 
från Arbetsförmedlingen.73 Försäkringskassan och Arbetsförmed-
lingen har ett överenskommet arbetssätt för omställningsmöten som 
används av båda myndigheterna och tydliggör vad som ska göras och 
vilken myndighet som ansvarar för vad.  

Omställningsmöte är aktuellt för försäkrade som är arbetslösa, 
eller som är anställda men som inte bedöms kunna gå tillbaka till sin 
arbetsgivare. Omställningsmötet genomförs efter att beslutet är fattat. 
Syftet med ett omställningsmöte är att den försäkrade ska få den 
information som behövs för att övergången till Arbetsförmedlingen 
ska bli så bra som möjligt för den försäkrade, utan att viktig infor-
mation från andra aktörer går förlorad. Under omställningsmötet 
ska aktörerna tillsammans med den försäkrade börja planera för det 
stöd som han eller hon kan behöva för att kunna ta tillvara sin arbets-
förmåga. Efter mötet ska personen veta vad Arbetsförmedlingen kan 
erbjuda och villkoren för ersättning från arbetslöshetsförsäkringen. 
Om det passar bäst att ha ett kombinerat avstämnings- och omställ-
ningsmöte eller att ha mötena var för sig avgör handläggaren i varje 

 
70 Prop. 2002/03:89, s. 28 f. 
71 110 kap. 14 § SFB. 
72 Prop. 2004/05:21, s. 70–74. 
73 Prop. 2009/10:45, s. 23. 
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enskilt ärende. Omställningsmöte ska emellertid inte erbjudas till den 
som har ett pågående sjukpenningärende och som får avslag på 
ansökan om sjukersättning, eftersom det i detta fall fortfarande finns 
ett pågående ersättningsärende.  

Huvudsyftet med omställningsmötet är att den försäkrade ska ha 
blivit erbjuden en kontakt med Arbetsförmedlingen. På så sätt är 
tanken att det har skapats en bra övergång mellan myndigheterna för 
den försäkrade, utan att man förlorar viktig information. Hand-
läggaren erbjuder ett omställningsmöte i samband med att han eller 
hon informerar den försäkrade om att Försäkringskassan överväger 
att avslå ansökan om sjukersättning. Omställningsmötet ska erbju-
das både muntligt och skriftligt. Att erbjuda mötet muntligt bedöms 
vara viktigt för att säkerställa att den försäkrade förstår syftet med 
mötet, det vill säga att det handlar om information om arbetsmark-
naden och vad Arbetsförmedlingen kan erbjuda. Om den försäkrade 
även vill ha ett möte för att diskutera ett negativt beslut ska handläg-
garen även erbjuda honom eller henne ett särskilt samtal om detta. 
Handläggaren ska också informera om att de val den försäkrade gör 
om att aktivt söka arbete eller inte kan påverka framtida sjukpen-
ninggrundande inkomst, ersättning från arbetslöshetskassa och/eller 
ersättning från andra instanser.  

5.3.3 Utbytesärenden 

Försäkringskassan har möjlighet att bevilja den som har sjukpenning 
sjukersättning utan ansökan (36 kap. 25 § SFB). Man kan då säga att 
sjukpenningen byts ut mot sjukersättning. Det finns ingen tidsgräns 
eller på förhand bestämd tidpunkt för när under ett sjukfall Försäk-
ringskassan ska pröva om det finns förutsättningar för ett utbyte. 
Det är ingen skillnad i bedömningen om den försäkrade ansöker om 
sjukersättning eller om Försäkringskassan initierar ett utbyte av sjuk-
penning mot sjukersättning – kriterierna för rätten till sjukersättning 
är lika i båda fallen. Ett utbyte bör göras när den försäkrades 
arbetsförmåga är stadigvarande nedsatt och alla rehabiliteringsmöjlig-
heter bedöms vara uttömda.74 

 
74 33 kap. 5 och 6 §§ SFB och prop. 2007/08:136, s. 88–89. 
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6 Rätten till sjukersättning 
– regelverket i andra nordiska 
länder 

Av utredningsdirektivet framgår att utredningen bör kartlägga mot-
svarande förhållanden i övriga nordiska länder vad gäller villkoren 
för ersättning vid långvarigt nedsatt arbetsförmåga. I följande avsnitt 
redovisas denna kartläggning, som omfattar såväl motsvarigheter till 
sjukersättningen som till aktivitetsersättningen. 

6.1 Danmark 

6.1.1 Villkor för rätt till ersättning  

I Danmark kan personer som har stadigvarande nedsatt arbetsför-
måga beviljas förtidspension. Ersättningen beviljas endast om arbets-
förmågan är helt nedsatt samt om alla rehabiliteringsmöjligheter är 
uttömda.1 Enligt huvudregeln beviljas förtidspension endast till per-
soner över 40 år, även om det i undantagsfall även är möjligt att 
bevilja förtidspension från 18 års ålder. Personer som är under 40 år 
kan beviljas ”ressourceforløb for unge”. Denna ersättning är tids-
begränsad upp till fem år i taget. Syftet med ressourceforløb är att stärka 
insatserna för personer under 40 år och som har nedsatt arbetsför-
måga genom stöd av (kommunala) rehabiliteringsteam. Vidare är inten-
tionen att personer under 40 år och som har nedsatt arbetsförmåga i 
så stor utsträckning som möjligt ska beviljas en tidsbegränsad ersätt-

 
1 Före 2013 fanns det flera olika former av förtidspension i Danmark. Två av dem kunde enbart 
beviljas av hälsomässiga orsaker och de två andra kunde beviljas av både hälsomässiga och 
sociala orsaker. Det äldre systemet fortsätter att existera parallellt med det nya, med äldre 
regler för personer som har beviljats förtidspension enligt den tidigare lagstiftningen. 
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ning med fokus på återgång i arbete, i stället för mer permanent för-
tidspension.  

Personer som har mindre än sex år kvar till ålderspension och som 
inte klarar av att arbeta mer än 15 timmar per vecka sett till personens 
senaste arbete kan beviljas seniorpension. Övriga villkor för rätt till 
seniorpension innefattar att personen ska ha haft en långvarig an-
knytning till arbetsmarknaden med sammanlagt minst 20–25 års 
sysselsättning. Man har inte rätt till seniorpension om arbetsför-
mågan endast är nedsatt under en kortare period.  

I Danmark finns också en frivillig form av förtidspension som 
kallas efterlön. Denna ersättning har ingen anknytning till arbetsför-
måga/arbetsoförmåga. Om en person har efterlön kan han eller hon 
gå i pension fyra år innan hen når (ålders-) pensionsåldern. För att 
omfattas av ersättningen behöver personen ha varit medlem i en a-
kassa, ha betalt efterlönsbidrag i 30 år och påbörjat betalningarna 
senast på sin 30-årsdag.2  

Den 1 januari 2022 kommer nya regler för pensionssystemet i 
Danmark börja tillämpas, som innebär att personer som arbetat ett 
visst antal år fr.o.m. denna tidpunkt kommer ha rätt att gå i s.k. tidig 
pension, före ordinarie pensionsålder. T.ex. ska personer som är 
födda före 1965 och som vid 61 års ålder har arbetat i minst 44 år 
kunna gå i pension tre år tidigare än den gällande pensionsåldern, 
personer som har arbetat i 43 år kunna gå i pension två år tidigare 
och personer som har arbetat i 42 år kunna gå i pension ett år 
tidigare.3 

6.1.2 Finansiering och administration av försäkringen 

I Danmark delar staten och kommunerna både på finansiering och 
administration av sjukförsäkringen. Kommunerna sköter administra-
tionen samt fattar beslut om och betalar ut förmåner. Staten ersätter 
därefter kommunerna. Ersättningssystemet mellan stat och kommun 
är utformat så att staten inledningsvis ersätter 100 procent och där-
efter trappas andelen som ersätts av staten ned och efter ett år står 
kommunen för hela summan. De ekonomiska förmånerna vid sjuk-
dom och arbetsskada finansieras via skattesystemet. 

 
2 Enligt äldre regler var det kortare krav på kvalifikations-/inbetalningstid. 
3 För yngre personer gäller högre ålder än 61 år samt att antal år man minst ska ha arbetat ökar. 
Detta är kopplat till höjningar av pensionsåldern. 
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6.2 Finland 

6.2.1 Villkor för rätten till ersättning 

I Finland kan personer som på grund av sjukdom, lyte eller skada 
inte klarar av att skaffa sig inkomster för sin försörjning beviljas sjuk- 
eller invalidpension, vilka ger ersättning vid inkomstbortfall vid lång-
varig arbetsoförmåga. Sjukpensionen hör till folkpensionssystemet 
och invalidpensionen till arbetspensionssystemet. 

Ersättningen kan bestå av tills vidare beviljad invalid- eller sjuk-
pension eller rehabiliteringsstöd för viss tid (invalid- eller sjukpen-
sion för viss tid) och inom arbetspensionssystemet även av partiell 
invalidpension eller partiellt rehabiliteringsstöd. Invalid- respektive 
sjukpension omvandlas till ålderspension när åldern för ålderspension 
uppnås. Folkpension kan beviljas den som omfattas av den finländska 
sociala tryggheten och som inte får någon arbetspension alls eller 
som får en mycket liten arbetspension. 

Invalidpension 

Rätten till invalidpension regleras genom flera arbetspensionslagar, 
som har olika definitioner av arbetsförmåga. 

Enligt lagen om pension, som gäller för arbetstagare i privat sektor, 
gäller att en arbetstagare har rätt till invalidpension, om hans eller 
hennes arbetsförmåga på grund av sjukdom, lyte eller skada upp-
skattas vara utan avbrott nedsatt med minst två femtedelar åtmin-
stone ett år. Invalidpensionen beviljas som full pension, om arbets-
tagarens arbetsförmåga är nedsatt med minst tre femtedelar. I annat 
fall beviljas invalidpensionen som delinvalidpension. 

Vid bedömningen av i vilken utsträckning arbetsförmågan är ned-
satt beaktas arbetstagarens återstående förmåga att skaffa sig förvärvs-
inkomster genom sådant tillgängligt arbete som han eller hon skäligen 
kan förutsättas utföra. Dessutom beaktas även arbetstagarens utbild-
ning, tidigare verksamhet, ålder, boningsort och andra därmed jäm-
förbara omständigheter. Om arbetsförmågan varierar beaktas arbets-
tagarens årliga inkomster. 

Utöver nämnda faktorer ska arbetsoförmågans yrkesmässiga karak-
tär betonas vid bedömningen av rätt till invalidpension för en arbets-
tagare som fyllt 60 år. 

425 ( 2864 )



Rätten till sjukersättning – regelverket i andra nordiska länder   SOU 2021:69 

274 

Arbetstagare i staten, kommunerna och kyrka kan dock få invalid-
pension även om de på grund av sjukdom, handikapp eller kroppsskada 
endast är oförmögna att sköta sitt befintliga arbete. Innebörden av 
detta är att en yrkesbaserad definition av arbetsoförmåga tillämpas 
för alla försäkrade inom den offentliga sektorn, men inom den pri-
vata sektorn enbart för försäkrade över 60 år. Invalidpension bestäms 
utifrån den arbetspension som den försäkrade tjänat in och pensionen 
för återstående tid fram till pensionsålder. 

Innan pensionsanstalten fattar beslut om invalidpension ska den 
utreda huruvida arbetstagaren har rätt till förmånen rehabilitering 
och se till att arbetstagarens möjligheter till rehabilitering enligt annan 
lagstiftning har klarlagts. 

Sjukpension 

Den som har fyllt 16 år och är arbetsoförmögen har fram till uppnå-
endet av åldern för ålderspension rätt till sjukpension. 

Som arbetsoförmögen betraktas den som till följd av sjukdom, 
lyte eller skada är oförmögen att utföra sitt sedvanliga arbete eller 
något annat därmed jämförbart arbete som med beaktande av per-
sonens ålder, yrkesskicklighet och övriga omständigheter bör anses 
vara lämpligt för honom eller henne och trygga en skälig försörjning. 

Arbetsoförmågans yrkesmässiga karaktär ska betonas vid bedöm-
ningen av arbetsoförmågan hos den som fyllt 60 år.  

Sjukpension beviljas alltid den som är permanent blind eller rörelse-
hindrad, likaså den som till följd av sjukdom, lyte eller skada varaktigt 
är i ett sådant tillstånd av hjälplöshet att han eller hon inte kan klara 
sig utan en annans hjälp. 

Sjukpension beviljas inte den som får ålderspension i förtid. 
Den som inte fyllt 20 år beviljas sjukpension tidigast från ingången 

av månaden efter den under vilken hans eller hennes rätt till rehabi-
literingspenning upphörde. Den vars yrkesinriktade rehabilitering 
fortsätter när han eller hon fyller 20 år beviljas inte sjukpension förrän 
rehabiliteringen eller utbetalningen av rehabiliteringspenning upphör. 

Sjukpension kan dock beviljas den som fyllt 16 år och som enligt 
utredningar inte anses ha möjligheter till yrkesinriktad rehabilitering 
eller vars yrkesinriktade rehabilitering avbrutits på grund av sjukdom 
eller upphört som resultatlös. 
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Innan beslut om sjukpension fattas ska det utredas huruvida sökan-
den har rätt till rehabilitering enligt lagen om Folkpensionsanstaltens 
rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner. Vid be-
hov ska sökanden hänvisas till rehabilitering enligt annan lagstiftning. 

Arbetslivspension 

Det finns också möjlighet att beviljas arbetslivspension. Förmånen 
kan beviljas dem som är födda 1955 eller senare. För dem som är 
födda år 1965 eller senare kommer arbetslivspension att kunna be-
viljas två år före åldersklassens lägsta pensionsålder. 
En arbetstagare har rätt till arbetslivspension när han eller hon har 
fyllt 63 år, om 

1. arbetstagaren har arbetat minst 38 år i ett arbete som ska försäk-
ras enligt arbetspensionslagarna och som har varit ansträngande 
och slitsamt, 

2. arbetstagarens arbetsförmåga är nedsatt på grund av sjukdom, lyte 
eller skada, men dock mindre än vad som krävs för rätt till full 
invalidpension, 

3. arbetstagarens möjligheter att fortsätta i arbetet är bestående för-
svagade av nämnda skäl, och 

4. arbetet, vid tidpunkten för uppnåendet av den nedre åldersgrän-
sen för arbetslivspension eller efter det när pensionsansökan blir 
anhängig, fortsätter eller arbetet upphörde för högst ett år sedan. 

Till tid i arbete räknas även moderskaps-, faderskaps- och föräldra-
penningsperioder för högst tre år och kortare frånvaroperioder under 
anställningsförhållandet på grund av sjukdom eller permittering samt 
tillfällig arbetslöshet. 

För att ett arbete ska bedömas vara ansträngande och slitsamt 
krävs det att en eller flera av följande faktorer i betydande grad har 
ingått i arbetet: 

1. arbetsrörelser som kräver stor muskelstyrka eller som belastar 
musklerna långvarigt, 

2. särskilt hög belastning på andnings- och cirkulationsorganen, 
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3. belastande och besvärliga arbetsställningar, 

4. upprepade arbetsrörelser som kräver styrka eller stor snabbhet 
eller arbetsrörelser som samtidigt kräver att handen griper, gör en 
vridande rörelse och använder kraft, 

5. interaktivt arbete som är särskilt krävande och medför exceptio-
nell psykisk belastning, eller 

6. arbete med uppgifter som kräver ständig vaksamhet eller särskild 
uppmärksamhet och där det finns hög risk för olycksfall eller olycka 
eller uppenbar risk för våld. 

Vid bedömning av om en eller flera av nämnda faktorer i betydande 
grad ingår i ett arbete ska exceptionella fysikaliska faktorer, använd-
ning av skyddsutrustning som ökar belastningen, skiftarbete som in-
begriper återkommande nattarbete eller som på annat sätt är belast-
ande och återkommande långa arbetspass beaktas som faktorer som 
ökar ansträngningen och slitaget. 

Hur ansträngande och slitsamt ett arbete är bedöms med hänsyn 
till helheten av samverkan mellan samtliga nämnda faktorer. 

6.2.2 Finansiering och administration av försäkringen 

I Finland administreras sjukförsäkringen av myndigheten Folkpen-
sionsanstalten, FPA. Den inkomstrelaterade delen av försäkrings-
skyddet vid varaktig arbetsoförmåga, invalidpension, administreras 
dock av privata försäkringsbolag och andra arbetspensionsanstalter 
samlade under centralorganet Pensionsskyddscentralen, PSC. Eko-
nomiska förmåner vid sjukdom finansieras genom avgifter från arbets-
givare och arbetstagare samt via skattemedel. 

6.3 Island 

6.3.1 Villkor för rätt till ersättning  

På Island består förtidspensionen av två delar, en grundläggande som 
grundar sig på bosättning och en del som grundar sig på arbete och 
som administreras i form av pensionsfonder. Personer som är 18–
67 år kan ansöka hos Tryggingastofnun om att få en bedömning av 
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hur mycket arbetsförmågan är nedsatt på grund av sjukdom eller 
funktionsnedsättning. Bedömning av nedsatt arbetsförmåga gäller van-
ligtvis under en begränsad period, med möjlighet att ansöka om för-
längning. För den del som grundar sig på arbete så ansöker personen 
direkt hos aktuell pensionsfond. Om arbetsförmågan är nedsatt på 
grund av arbetsskada ska ansökan däremot göras hos Sjúkratryggingar 
Íslands. 

Rätt till bosättningsbaserad förtidspension grundas på bosättning 
på Island mellan 18 och 66 års ålder. Grundläggande krav för att be-
viljas ersättning är att personen har varit bosatt på Island de närmsta 
tre åren före ansökan. Boende i annat nordiskt land likställs med 
boende på Island. Det är dock alltid ett krav att man har bott på 
Island i minst ett år från 16 års ålder. Utöver det krävs att arbets-
förmågan är stadigvarande nedsatt med minst 50 procent på grund 
av sjukdom eller funktionshinder.  

Den arbetsbaserade delen från pensionsfonden kräver att arbets-
förmågan är nedsatt med minst 50 procent och att personen får en 
minskad inkomst på grund av nedsättningen. Rätt till arbetsbaserad 
förtidspension gäller anställda vars arbetsgivare betalar in till pensions-
fonden och egenföretagare i åldern 16–70 år. För att få del av den 
arbetsbaserade delen krävs att det gjorts inbetalningar till pensions-
fonden för personen i fråga i minst två år. 

Förtidspensionens grundförmåner delas in i förtidspension, ålders-
relaterat pensionstillägg (som är högre ju yngre personen är när pen-
sionsuttaget påbörjas) och pensionstillägg. Schablonbeloppet minskas 
om personen har andra inkomster och bortfaller helt om inkomsten 
överskrider en viss nivå. För full förtidspension krävs att man har 
varit bosatt på Island i minst 40 år.  
Den arbetsbaserade pensionen beräknas på det sätt som respektive 
pensionsfond reglerar i sina stadgar, utgångspunkten är i vilken grad 
arbetsförmågan är nedsatt och antalet intjänade pensionspoäng.  

6.3.2 Finansiering och administration av försäkringen 

På Island finansieras sjukförsäkringen via skatter. Folkpensions-
systemet (förtidspensioner) och arbetsskadeförsäkringen finansieras 
genom socialförsäkringsavgifter från arbetsgivare och skatter. Islands 
sjukförsäkringssystem förvaltas av det statliga Sjúkratryggingar Íslands. 
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Den statliga försäkringskassan Tryggingastofnun Ríksins admini-
strerar förtidspensionerna (folkpension). 

6.4 Norge 

6.4.1 Villkor för rätten till ersättning 

Vid långvarig nedsättning av arbetsförmågan kan en försäkrad i Norge 
ha rätt till arbeidsavklaringspenger alternativt uföretrygd. 

Arbeidsavklaringspenger 

Syftet med arbeidsavklaringspenger (arbetsavslutningsersättning) är 
att säkra inkomster för personer som på grund av sjukdom, skada 
eller funktionsnedsättning har nedsatt arbetsförmåga och som får 
aktiv behandling, deltar i arbetsinriktade åtgärder eller får annan upp-
följning i syfte att få eller behålla arbete. För att en enskild ska ha rätt 
till arbeidsavklaringspenger måste ett antal villkor vara uppfyllda. 

Den försäkrade ska bland annat vara mellan 18 och 67 år gammal. 
Om ansökan lämnas in efter att den försäkrade fyllt 62 måste denne 
som huvudregel haft en pensionsgrundande inkomst motsvarande 
minst ett grundbelopp året innan den försäkrades arbetsförmåga blev 
nedsatt med minst hälften. 

Den försäkrade ska ha en minskad arbetsförmåga med minst hälften 
och sjukdom, skada eller funktionsnedsättning ska vara en väsentligt 
bidragande orsak till den nedsatta arbetsförmågan. 

För att få eller behålla arbete som han eller hon kan utföra ska 
den försäkrade behöva aktiv behandling, arbetsinriktade åtgärder, eller 
efter att ha prövat sådan behandling eller sådana åtgärder fortfarande 
anses ha en viss möjlighet att få ett jobb och få en annan uppföljning 
från beslutsmyndigheten. 

Den försäkrade ska aktivt bidra i processen att komma i arbete (det 
så kallade aktivitetskravet). Aktivitetskraven bestäms i en aktivitets-
plan som ändras vid behov.  

Ersättningen ska enligt huvudregeln betalas ut så länge som det 
är nödvändigt för att den försäkrade ska kunna genomföra bestämda 
aktiviteter i syfte att komma i arbete, men inte längre än tre år. 
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Om den försäkrade har delvis nedsatt arbetsförmåga så minskas 
ersättningen så att förmånen motsvarar den förlorade arbetsförmå-
gan. Det ska alltid bedömas om den försäkrade har en arbetsförmåga 
som inte använts.  

Uföretrygd 

Syftet med uføretrygd (funktionsnedsättningsförmån) är att säkra 
inkomster för personer som på grund av sjukdom, skada eller funk-
tionsnedsättning har en permanent minskad försörjningsförmåga. För 
att en enskild ska ha rätt till uføretrygd ska ett antal villkor vara 
uppfyllda. 

Den försäkrade ska vidare vara mellan 18 och 67 år gammal. Om 
den försäkrade ansöker efter att denne har fyllt 62 år behöver han eller 
hon haft en pensionsgrundande inkomst på minst folketrygdens 
grundbelopp året före invaliditetsdagen eller minst tre gånger grund-
beloppet de senaste tre åren före denna tid. 

Den försäkrade ska ha en permanent sjukdom, skada eller funk-
tionsnedsättning. Vid bedömningen utgår man från ett sjukdoms-
begrepp som är vetenskapligt baserat och allmänt erkänt i medicinsk 
praxis. Sociala eller ekonomiska problem kan inte ge rätt till förmå-
nen. Det medicinska tillståndet ska leda till en permanent funktions-
nedsättning av sådan karaktär och grad att det utgör huvudorsaken 
till den minskade försörjningsförmågan. 

Den försäkrades förmåga att utföra inkomstgenererande arbete 
ska som huvudregel vara permanent nedsatt med minst hälften. Vid 
bedömningen av arbetsförmågan läggs vikt vid den försäkrades ålder, 
förmågor, utbildning, yrkesbakgrund och arbetsmöjligheter på bo-
stadsorten eller andra platser där det är rimligt att den försäkrade tar 
arbete. Inkomstmöjligheterna i alla arbeten som den försäkrade kan 
utföra jämförs med de inkomstmöjligheter den försäkrade hade innan 
denne fick funktionsnedsättningen.  

Den försäkrade ska vidare ha genomgått lämplig behandling för 
att förbättra sin försörjningsförmåga och genomfört eller har försökt 
genomföra individuella och lämpliga arbetsinriktade åtgärder utan 
att förmågan förbättrats, om det inte är uppenbart att arbetsinriktade 
åtgärder inte är lämpliga. Vid bedömningen av om en behandlingsåtgärd 
eller en arbetsinriktad åtgärd är lämplig ska beaktas den försäkrades 
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ålder, förmågor, utbildning, yrkesbakgrund och jobbmöjligheter. Även 
om den försäkrade kan få ett jobb om han eller hon pendlar eller 
flyttar ska beaktas. 

Ersättningen är inte renodlat medicinskt. Den försäkrades funk-
tionsnedsättningsgrad bestäms genom att intjäningsförmågan före 
funktionsnedsättningen jämförs med intjäningsförmågan med funk-
tionsnedsättningen. Om den försäkrade har förlorat hela sin intjän-
ingsförmåga ska funktionsnedsättningsgraden sättas till 100 procent. 
Om den försäkrade tappat endast en del av intjäningsförmågan ska 
funktionsnedsättningsgraden motsvara den förlorade intjäningsför-
mågan. Funktionsnedsättningen graderas i steg om fem procent-
enheter. Det ska alltid övervägas om funktionsnedsättningsgraden 
ska vara lägre än 100 procent.  

6.4.2 Finansiering och administration av försäkringen 

I Norge administreras sjukförsäkringen av den statliga myndigheten 
arbeids- og velferdsetaten, NAV, som bildades genom en samlokali-
sering av landets försäkringskassa, arbetsförmedling och kommunala 
socialtjänster). De ekonomiska förmånerna vid sjukdom finansieras 
via statsbudgeten och de statliga utgifterna finansieras i sin tur ge-
nom avgifter från arbetsgivare och arbetstagare. 
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7 Rätten till sjukersättning 
– problemanalys 

I utredningsdirektiven anges att för att ett beslut om avslag på en 
ansökan om sjukersättning eller aktivitetsersättning ska uppfattas 
som rimligt, när den försäkrade har arbetsförmåga i ett för denna 
anpassat arbete måste det vara realistiskt att denne kan få ett sådant 
lämpligt arbete inom en rimlig tid. Det konstateras även i direktiven 
att Riksrevisionen i en granskning1 har uppmärksammat den diskre-
pans som finns mellan vad reglerna anger som krav för att beviljas 
sjukersättning och aktivitetsersättning och de försäkrades möjlig-
heter att försörja sig på arbetsmarknaden.  

I detta sammanhang uppmärksammas särskilt situationen för äldre 
personer i förvärvsarbetande ålder.  

Ett annat problem som framhålls i direktiven är skillnader i bevil-
jandegraden mellan kvinnor och män.  

Ett tredje problem rör stabiliteten i tillämpningen. Andelen avslag 
på nyansökningar har varierat stort över tid trots ett oförändrat regel-
verk. Stora variationer över tid riskerar att påverka tilltron till försäk-
ringen negativt.  

I samtliga fall finns det flera tänkbara orsaker, såväl externa som 
interna. De externa förklaringarna är sådana som ligger utanför det 
aktuella regelverket eller tillämpningen av detta. Det kan till exempel 
handla om demografiska förändringar, i folkhälsan eller av arbetsmark-
naden. De interna förklaringarna är sådana som handlar om reglernas 
innehåll och konstruktion, dess tillämpning av ansvariga myndigheter 
eller samarbete mellan myndigheter. 

I följande avsnitt redovisar utredningen sin problemanalys kopplad 
till dessa frågor.  

 
1 RiR 2018:9. 
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7.1 Sjukersättningens utveckling över tid  

I detta avsnitt redovisas hur antalet ersättningstagare har utvecklats 
inom sjukersättningen under perioden 2003–2019. Beskrivningen görs 
genomgående efter ålder, kön och diagnos. Utvecklingen av ansök-
ningar, avslag och bifall samt in- och utflödet av ersättningstagare i 
försäkringen redovisas. Det görs separata redovisningar dels av ut-
vecklingen av antalet ersättningstagare, dels av utvecklingen av antalet 
nybeviljade ersättningar.  

När det gäller analyser av orsakerna till den utveckling som redo-
visas här, återfinns dessa i avsnitt 7.2. 

7.1.1 Antal personer med sjukersättning 

Sedan mitten av 2000-talet har antalet individer som har sjukersättning 
succesivt minskat. Sedan högsta noteringen 2005, då ca 540 000 per-
soner hade sjukersättning, har antalet personer med sjukersättning 
minskat varje år och antalet ersättningstagare har sedan dess mer än 
halverats. I december 2019 uppgick antalet personer med sjukersätt-
ning till knappt 250 000. Av dessa var omkring 60 procent kvinnor 
och 40 procent män, en fördelning som varit stabil sedan början av 
2000-talet. 

Den kraftigaste nedgången skedde från mitten av 2008 till början 
av 2012. En viktig orsak till denna utveckling är de regelförändringar 
som trädde i kraft den 1 juli 2008 som innebar skärpta krav för att 
beviljas stadigvarande sjukersättning, samtidigt som den tidsbegrän-
sade sjukersättningen avskaffades. Därefter har antalet med sjukersätt-
ning fortsatt att minska om än i en lägre takt. Minskningen av antalet 
personer med sjukersättning har också inneburit en att en betydligt 
lägre andel av befolkningen har sjukersättning i dag än i början av 
2000-talet. Som andel av befolkningen 20–64 år har antalet med sjuk-
ersättning mer än halverats från ca 5,5 procent till 2,3 procent under 
perioden 2000–2019. 
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Figur 7.1 Antal personer med sjukersättning och andel kvinnor och män 

 
Källa: Försäkringskassan, egna bearbetningar. 

 
 

Personer med sjukersättning kan ha garantiersättning eller inkomst-
relaterad ersättning. I de fall där den inkomstrelaterade ersättningen 
understiger garantinivån kompletteras den inkomstrelaterade ersätt-
ning med garantiersättning så att individens totala ersättning kom-
mer upp till garantinivån. Dessa individer får således ersättning från 
både den inkomstrelaterade och den garanterade delen av försäkringen.  

Det minskade antalet personer med sjukersättning sedan 2005 
har inneburit en förändrad fördelning av ersättningsformerna hos 
personer med sjukersättning. I början av 2000-talet utgjorde gruppen 
med både inkomstrelaterad ersättning och garantiersättning nästan 
60 procent av samtliga med sjukersättning. Det innebar att en majo-
ritet hade haft ett arbete under ett fåtal år och prövat sin arbetsför-
måga men inte orkat/kunnat arbeta tillräckligt länge för att få all 
sjukersättning från den inkomstrelaterade delen. Sedan 2003 har denna 
grupp minskat årligen och gått från drygt 300 000 till 79 000 indivi-
der 2019, vilket innebär att denna grupp i dag utgör knappt 30 pro-
cent av samtliga med sjukersättning. Det är således denna grupp som 
svarar för den största minskningen av antalet med sjukersättning 
undre den aktuella perioden. Totalt sett utgör i denna grupp nästan 
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90 procent av den totala minskningen av antalet personer med sjuk-
ersättning.  

Sedan 2007 har också antalet med enbart inkomstrelaterad ersätt-
ning minskat efter en relativt kraftig ökning under perioden 2003–
2007. Uppgången under åren 2003–2007 gör att antalet med enbart 
inkomstrelaterad ersättning sett över hela perioden 2003–2019 bara 
minskat med ca 35 000 personer. Som andel av det totala antalet med 
sjukersättning har dock gruppen ökat och utgjorde 2019 nästan hälf-
ten (45 procent) av samtliga ersättningstagare. Det innebär att gruppen 
med inkomstrelaterad ersättning i dag utgör den största andelen av 
dem med sjukersättning. Den största andelen av de personer som har 
sjukersättning i dagsläget har således arbetat tillräckligt länge för att 
få hela sin ersättning från försäkringens inkomstrelaterade del.  

För gruppen som enbart har garantiersättning har utvecklingen 
gått i motsatt riktning i förhållande till dem med inkomstrelaterad 
ersättning. Antalet personer med garantiersättning har legat stabilt 
kring 55 000 personer fram till mitten av 2010-talet men har sedan dess 
ökat svagt och uppgick 2019 till nästen 62 000 personer. En tydlig 
trend under de senaste åren är således att fler kommer in i sjukersätt-
ningen utan att ha prövat sin arbetsfråga på den reguljära arbets-
marknaden tillräckligt länge för att upparbeta en inkomstrelaterad 
ersättning. Utvecklingen under den senaste femårsperioden för grup-
pen med enbart garantiersättning tillsammans med den utveckling 
som beskrivits för övriga ersättningstagare, gör att andelen med 
garantiersättning har mer än fördubblats sedan 2003. Som andel av 
de personer som har sjukersättning har gruppen med garantiersättning 
ökat från 10 till 25 procent under perioden 2003–2019. 

Åldersfördelning 

Trots den stora minskningen av antalet personer med sjukersättning 
har fördelningen mellan olika åldersgrupper varit förhållandevis kon-
stant under perioden 2003–2019. Små förskjutningar har skett, före-
trädesvis för kvinnor där andelen äldre 60–64 år ökat svagt och an-
delen yngre än 50 år minskat i motsvarande grad. För män syns en 
förändring i dessa åldersgrupper under slutet av 2000-talet men an-
delarna vänder sedan tillbaka till de nivåer som var under 2000-talets 
början.  
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Figur 7.2 Åldersfördelning 

 
Källa: Försäkringskassan, egna bearbetningar. 

 
 

Ett annat perspektiv på olika åldersgruppernas utveckling är hur 
andelen med sjukersättning i respektive åldersgrupp har utvecklats. 
Med detta perspektiv ser utvecklingen av olika åldersgrupper lite 
annorlunda ut. De äldsta åldersgrupperna 50–59 år och 60–64 år är 
fortfarande de åldersgrupper där andelarna av respektive ålderskate-
gori är högst, även om de har minskat över tid. När sjukersättningen 
infördes 2003 hade 30 procent av alla i åldersgruppen 60–64 år och 
drygt 15 procent av alla i åldersgruppen 50–59 år sjukersättning. För 
båda dessa åldersgrupper har andelarna succesivt minskat över tid 
och 2019 var det 13 respektive 8 procent av respektive åldersgrupp 
som hade sjukersättning. Även för åldersgrupperna 40–49 år och 30–
39 år har andelen personer med sjukersättning minskat över tid. 
Minskningen är dock inte lika markant som hos de äldre ålders-
grupperna.  
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Figur 7.3 Andelen av befolkningen med sjukersättning i olika 
åldersgrupper  

 
Källa: Försäkringskassan. 

Hel eller partiell ersättning 

Två tredjedelar av alla personer med sjukersättning har hel sjuk-
ersättning. Denna fördelning har med små förändringar gällt under 
hela den studerade perioden 2003–2019. Andelen med hel ersättning 
är något högre bland män (80 procent) än kvinnor (70 procent).  

Partiell ersättning kan ges som tre fjärdedels, två tredjedels, halv 
eller en fjärdedels ersättning av heltid.2 Den vanligaste partiella 
ersättningsandelen har sedan sjukersättningen introducerades 2003 
varit halv ersättning. Andelen med halv ersättning har dock minskat 
med nästan 10 procentenheter sedan 2003 och utgjorde 2019 omkring 
60 procent av samtliga partiella ersättningar. Den minskade andelen 
med halv ersättning har inneburit en ökad andel av andra partiella 
ersättningsandelar. Framför allt är det andelen med en fjärdedels 
ersättning som ökat. Denna andel har sedan början av 2000-talet ökat 
med drygt 5 procentenheter och utgjorde 2019 drygt 25 procent. 

 
2 Även två tredjedelars sjukersättning var tidigare möjligt att beviljas och antalet personer med 
denna förmånsnivå har succesivt minskat sedan inga nya fall tillkommit. I dag är de färre än 50 
personer. 
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Figur 7.4 Personer med hel respektive partiell ersättning  

 
Källa: Försäkringskassan, egna bearbetningar. 

Diagnoser 

I början av 2000-talet var sjukdomar i rörelseorganen eller muskulo-
skeletala sjukdomar den vanligaste diagnosen bland dem som hade 
sjukersättning. Knappt 40 procent av dem med sjukersättning här-
rörde från dessa typer av diagnoser. Tillsammans med psykiatriska 
diagnoser utgjorde de nästan 70 procent av det totala antalet med sjuk-
ersättning. Sett över tid har andelen av de personer med sjukersätt-
ning som har diagnoser inom det psykiatriska och muskuloskeletala 
diagnosspektret varit konstant kring 70 procent. En tydlig förändring 
har dock skett mellan dessa diagnosgrupper där andelen psykiatriska 
diagnoser vuxit och andelen med sjukdomar i rörelseorganen har 
minskat. I slutet av 2019 svarade personer med psykiatriska diagnoser 
för nästan hälften av samtliga med sjukersättning och andelen med 
sjukdomar i rörelseorganen uppgick till 20 procent. 
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Figur 7.5 Olika diagnosers andel av antalet personer med sjukersättning 

 
Källa: Försäkringskassan, egna bearbetningar. 

 
 

Den allmänna utvecklingstrenden för olika diagnosgrupper gäller 
även för kvinnor respektive män. Några intressanta skillnader mellan 
kvinnors och mäns diagnoser är dock värda att notera. Psykiatriska 
diagnoser är vanligare bland män med sjukersättning än bland kvin-
nor medan förhållandet är det omvända för diagnoser i rörelseorga-
nen.3 En större andel män än kvinnor har sjukersättning på grund av 
sjukdomar i cirkulationsorganen. Andelen har dock över tid minskat 
för både kvinnor och män. Ungefär lika stor andel kvinnor som män 
har sjukdomsdiagnoser som härrör till nervsystemet. 

Det finns ett tydligt åldersmönster i hur vanliga de olika diagnos-
grupperna är bland personer med sjukersättning. Psykiatriska diagno-
ser är vanligast i de yngre åldersgrupperna och andelen avtar med 
stigande ålder. Dock kan man konstatera att andelen med psykia-
triska diagnoser ökat över tid i samtliga åldersgrupper. Tydligast är 
ökningen bland de allra äldsta 60–64 år där andelen med psykiatriska 
diagnoser ökat från ett fåtal procent till nästan 40 procent mellan 
2003 och 2019. År 2019 var psykiatriska diagnoser den enskilt största 
diagnosgruppen i samtliga ålderskategorier och utgjorde minst hälften 

 
3 Totalt sett är det dock fler kvinnor än män som har sjukersättning på grund av psykiska dia-
gnoser och sjukdomar i rörelseorganen. 
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av alla med sjukersättning i alla ålderskategorier, förutom den äldsta 
60–64 år.  

Figur 7.6 Diagnoser fördelat efter ålder 

 
Källa: Försäkringskassan, egna bearbetningar. 

7.1.2 Nybeviljade sjukersättningar 

Ett annat perspektiv på utvecklingen inom sjukersättningen är hur 
antalet nybeviljade ersättningar har utvecklats. En uppdelning av 
nybeviljandet görs på ålder, kön och diagnos. Vidare studeras om det 
beviljas hel eller partiell ersättning. Avslutningsvis redovisas utveck-
lingen av olika typer av ärenden. Sjukersättning kan antingen initieras 
av Försäkringskassan som ett utbytesärende eller av individen själv 
genom en ansökan. I de fall individen själv ansöker om ersättning skiljer 
utredningen på de ansökningar som föregåtts av ett sjukpenningärende 
och övriga ansökningar.  

Antal nybeviljade 

Antalet nybeviljade sjukersättningar minskade kraftigt under perio-
den 2004–2010. Under denna period föll antalet nybeviljade fall från 
nästan 70 000 personer till 6 000 personer per år. I samband med att 
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de nya reglerna för rätt till sjukersättning infördes i juli 2008 stannade 
utvecklingen kort upp men har sedan dess fortsatt att minska i unge-
fär samma takt. Minskningen har framför allt skett av dem med in-
komstrelaterad ersättning men även nybeviljandet av dem med garanti-
ersättning eller både garanti- och inkomstrelaterad ersättning avtog 
under denna period, om än i mindre omfattning. Som andel av samt-
liga nybeviljade sjukersättningsärenden har de med garantiersättning 
ökat, medan andelen med båda ersättningstyperna varit konstant och 
andelen med inkomstrelaterad ersättning minskat. Vid utgången av 
2019 svarade gruppen med enbart garantiersättning för 26 procent 
av de nybeviljade sjukersättningarna och de med inkomstrelaterad 
ersättning för knappt 65 procent. Det minskade inflödet i sjukersätt-
ningen under åren efter 2008 gällde i större utsträckning kvinnor än 
män. Andelen män med sjukersättning ökade därför under dessa år 
med nästan 10 procentenheter.  

Efter 2010 ökade nybeviljandet av sjukersättning och under perio-
den 2011–2015 ökade nybeviljandet med drygt 5 000 personer. 
Ökningen var något större för kvinnor än för män, vilket ökade 
andelen kvinnor i med sjukersättning under dessa år. Efter 2015 har 
utvecklingen återigen vänt nedåt för att under de senaste åren mellan 
2018 och 2019 öka svagt.  

Figur 7.7 Antal nybeviljade sjukersättningar 

 
Källa: Försäkringskassan, egna bearbetningar. 
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Ålder 

Trots de kraftiga förändringarna i nybeviljandet har åldersstrukturen 
på dem som beviljats sjukersättningen förändrats relativt lite. En 
liten förskjutning har dock skett från de äldre till yngre. Andelen 
personer över 50 år som nybeviljats sjukersättning har minskat med 
ca 5 procentenheter sedan 2003. Fortfarande utgör de som är äldre 
än 50 år den största gruppen av de som nybeviljas sjukersättning och 
gruppen uppgick 2019 till strax över 60 procent.  

För kvinnor har fördelningen mellan de olika åldersgrupperna 
varit stabil över åren. De små förändringar som skett av åldersstruk-
turen kan således förklaras av männen. Andelen män under 50 år 
som nybeviljades sjukersättning minskade mellan åren 2003 och 2010. 
Under denna period sjönk andelen några procentenheter och upp-
gick 2010 till ca 30 procent. Under perioden 2010–2019 vände utveck-
lingen och andelen män under 50 år som nybeviljades sjukersättning 
uppgick 2019 till knapp 40 procent.  

På det stora hela är åldersstrukturen mellan kvinnor och män som 
nybeviljas ersättning likartad. Några skillnader kan dock noteras. 
Bland kvinnor som nybeviljas sjukersättning är en något större andel 
yngre än 50 år medan det bland männen finns en lite större andel i 
åldersgruppen över 60 år.  

Figur 7.8 Åldersstruktur nybeviljade sjukersättningsärenden 

Källa: Försäkringskassan, egna bearbetningar. 
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Diagnoser 

Psykiatriska diagnoser har varit den största diagnosgruppen bland 
nybeviljade sjukersättningar sedan 2006. Sedan dess har andelen av 
de nybeviljade ärenden som kan hänföras till psykiatriska sjukdomar 
succesivt ökat. Samtidigt som de psykiatriska diagnoserna ökat har 
sjukdom i rörelseorgan succesivt minskat. År 2006 utgjorde psykia-
triska sjukdomar och sjukdomar i rörelseorganen ungefär lika stora 
andelar av de nybeviljade sjukersättningsärendena, ca 35 procent var. 
År 2017 utgjorde psykiatriska sjukdomar omkring 45 procent av alla 
nybeviljade ärenden och sjukdomar i rörelseorganen omkring 
10 procent.  

Utvecklingen över tid och förskjutningen från sjukdomar i rörelse-
organen till psykiatriska sjukdomar har varit likartad för både kvinnor 
och män. Några mindre skillnader finns dock vad gäller olika diagno-
sers andel av de nybeviljade ärendena. Män har en lite större andel av 
sjukdom i cirkulationsorganen och kvinnor har en lite större andel 
av sjukdomar i rörelseorganen. I övrigt utgör de övriga diagnosgrup-
perna ungefär lika stor andel hos kvinnor som hos män. 

Figur 7.9 Nybeviljade sjukersättningar utifrån diagnos, kvinnor och män 

 
Källa: Försäkringskassan, egna bearbetningar. 
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Psykiatriska sjukdomar är en vanligare orsak till nybeviljad sjukersätt-
ning bland yngre än bland äldre. I åldersgrupperna under 40 år var 
andelen av de nybeviljade sjukersättningsärendena som har psykiatriska 
diagnoser ca 60–70 procent 2019. Andelen sjunker sedan högre upp 
i åldrarna och utgör ca 30 procent i åldersgruppen 60–64 år. I alla 
åldersgrupper är dock psykiatriska diagnoser den vanligaste orsaken 
till att beviljas sjukersättning. 

Figur 7.10 Nybeviljade sjukersättningar utifrån diagnos, ålder 

 
Källa: Försäkringskassan, egna bearbetningar. 

 
 

Personer kan beviljas sjukersättning både efter att de själva har ansökt 
om ersättningen (ansökningsärenden), och genom att Försäkrings-
kassan har initierat en prövning av ett eventuellt utbyte av sjukpen-
ning till sjukersättning (utbytesärenden).4 Ansökningsärenden delas 
i sin tur upp i två grupper: ärenden där personen inte tidigare har haft 
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haft sjukpenning (ansökan med sjukfall). 
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tog initiativ till prövning av rätten till sjukersättning. Det handlade 
då i normalfallet om personer som hade sjukpenning som beviljades 

 
4 I nybeviljade ersättningar ingår ej personer som tidigare haft aktivitetsersättning. Dessa ären-
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sjukersättning. Efter 2010 har det varit en jämnare fördelning mellan 
utbytesärenden och ansökningsärenden.  

Hel respektive partiell ersättning 

Hel sjukersättning är den absolut vanligaste ersättningsomfattningen 
inom sjukersättningen. Sett över tid har andelen som har ersättning 
på heltid ökat från drygt 60 procent 2003 till närmare 80 procent 
2019. Under perioden 2003–2010, när antalet nybeviljade ersättningar 
minskade kraftig, ökade de partiella ersättningarna sin andel av det 
totala antalet nybeviljade sjukersättningsärenden. Därefter har den 
uppgång i nybeviljandet som skett varit kraftigare bland ersättningar 
på heltid än bland partiella ersättningar, vilket medfört att andelen 
med ersättning på heltid ökat kraftigt. 

Bland de nybeviljade partiella sjukersättningsärendena har andelen 
med trefjärdelsersättning ökat svagt medan utvecklingen för andelen 
med halv ersättning gått i motsatt riktning. Andelen med en fjärde-
dels ersättning var ungefär lika stor 2019 som 2003 men andelen har 
under åren varierat svagt. 

Figur 7.11 Nybeviljade sjukersättningar, hel- respektive partiell ersättning 

 
Källa: Försäkringskassan, egna bearbetningar. 
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Olika typer av ärenden 

De flesta av de nybeviljade sjukersättningsärendena är ansöknings-
ärenden där individen själv ansöker om sjukersättning. Omkring 
70 procent av alla sjukersättningsärenden 2019 var ansökningsären-
den. Ansökningsärendena med tidigare sjukfall utgjorde knappt 
40 procent och ansökningsärende utan tidigare sjukfall svarade för 
ca 35 procent. Utbytesärenden utgjorde omkring 25 procent. Sedan 
2015 har antalet utbytesärenden minskat mer än de andra ärendena 
och minskningen har fortsatt under 2019.  

Figur 7.12 Nybeviljade ärenden fördelat efter respektive ärendeslags andel 

 
Källa: Försäkringskassan. 

 
 

Det finns vissa skillnader mellan kvinnor och män avseende hur an-
sökningarna fördelar sig mellan utbytesärenden och ansökningsären-
den. Både för kvinnor och män har utbytesärenden över tid kommit 
att utgöra en mindre andel av de nybeviljade sjukersättningarna. Under 
2019 stod dessa ärenden för 26 procent av både mäns och kvinnors 
nybeviljade sjukersättningar. Bland män var det vanligast att själv 
ansöka om sjukersättning utan pågående sjukfall (39 procent), medan 
det för kvinnor är vanligare att själv ansöka om sjukersättning under 
ett pågående sjukfall (42 procent). 
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Personer som tidigare haft långa sjukfall har över tid kommit att 
utgöra en allt större andel av dem som går från att få sjukpenning till 
att nybeviljas sjukersättning. Under 2019 var det omkring 75 pro-
cent av kvinnorna och 65 procent av männen som utgjorde sådana 
ärenden. Det är en markant ökning i förhållande till 2015 då 30 pro-
cent av kvinnorna och 31 procent av männen kom från långa sjukfall. 
Borttagandet av den bortre parentesen i sjukpenningen 2016 har 
medfört en ökning av antalet långa sjukfall, vilket i sin tur påverkat 
sammansättningen av de sjukfall där personen senare får sjukersättning. 

Figur 7.13 Nybeviljade sjukersättningar uppdelat på ålder, kön 
och ärendeslag 2019 

 
Källa: Försäkringskassan, egna bearbetningar. 
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frekvensen har ett tydligt samband med det arbete som Försäkrings-
kassan bedrivit sedan 2015 med att öka den rättsliga kvaliteten i ut-
redningarna om rätten till sjukersättning (se avsnitt 7.2). Under 
2019 och framför allt 2020 har avslagsfrekvensen återigen minskat 
och låg under 2020 på ca 62 procent. 

Andelen avslag på nya ansökningar om sjukersättning är något 
större för kvinnor än för män. Avslagsandelen för kvinnor ökade från 
50 till 73 procent mellan 2015 och 2018, medan avslagsandelen för män 
ökade från 48 till 65 procent under samma tidsperiod. Under 2020 
var andelen avslag 65 procent för kvinnor och 60 procent för män.  

Figur 7.14 Nya ansökningar, bifall och avslag 

 
Källa: Försäkringskassan, egna bearbetningar. 
Anm.: Utbytesärenden ingår ej. 
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utflödet, vilket utgör huvudförklaringen till att antalet ersättnings-
tagare minskat. 

Trenden var som tydligast under perioden 2005–2011 då antalet 
personer som lämnade sjukersättningen succesivt ökade. Sedan dess 
har utflödet minskat och 2019 lämnade knappt 25 000 personer sjuk-
ersättningen. Det kan jämföras med 2010 då omkring 65 000 personer 
lämnade sjukersättningen. Den absolut vanligaste orsaken till att 
personer lämnar försäkringen är att de går i ålderspension. Omkring 
80 procent av dem som lämnade försäkringen 2019 gjorde det av detta 
skäl. Omkring 10 procent lämnade försäkringen på grund av att de 
avled och resterande del av andra orsaker. Andelen som lämnade av 
andra orsaker ökade succesivt under perioden 2005–2011 och uppgick 
som mest till omkring 35 procent, men har sedan dess minskat och 
utgjorde 2019 knappt 10 procent av alla som lämnade försäkringen. 

Figur 7.15 Orsaker till in- och utflöde från sjukersättningen 

Källa: Försäkringskassan, egna bearbetningar. 
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inom sjukersättningen sedan 2003. En mer utförlig beskrivning av 
regelverket och dess förändringar finns i avsnittet 5.1.2. 

Figur 7.16 Utvecklingen av antalet ersättningstagare och nybeviljade 
sjukersättningar samt regeländringar 2003–2019 

 
Källa: Försäkringskassan. 

7.2 Variationer i beviljandegraden 

Såväl antalet personer som har sjukersättning som antalet nybeviljade 
sjukersättningar har varierat kraftigt över tid, se vidare avsnitt 7.1. 
Ingen annan socialförsäkringsersättning har under senare år haft så 
stora variationer i antalet beviljade ersättningar, relationen mellan 
bifall och avslag samt personer som har ersättningen som sjukersätt-
ningen. År 2019 beviljades totalt 5 478 personer sjukersättning. Det 
är den lägsta siffran sedan sjukersättningen infördes år 2003. År 2003 
var också det år då flest personer nybeviljades denna ersättningsform 
– 73 000 personer. Därefter sjönk antalet under flera år för att nå en 
lägsta punkt år 2010 (14 000 personer). En stor nedgång skedde efter 
regelförändringarna som trädde i kraft den 1 juli 2008. Beviljandet av 
sjukersättning sjönk då kraftigt. Från 2012 fram till inledningen av 
2015 skedde det sedan en svag ökning. Antalet steg åter till som mest 

2004: Prövning av 
arbetsförmåga var 3:e år

2008: Omfattande 
regeländringar

2015: Rättslig 
kvalitetsuppföljning 
(FK), Regleringsbrev 
med mål för antalet 

nybeviljade 
ersättningar

2016: Slopad bortre 
tidsgräns sjukpenning

2017: Sjukersättning 
från 19 år

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Antal med sjukersättning (Vänster axel) Nybeviljade sjukersättningar (Höger axel)

451 ( 2864 )



Rätten till sjukersättning – problemanalys  SOU 2021:69 

300 

21 500 personer år 2014. Efter denna tidpunkt har antalet återigen 
sjunkit kraftigt. 

I Försäkringskassans utgiftsprognos prognostiserar myndigheten 
att antalet personer med sjukersättning, som successivt har minskat 
sedan mitten av 2005, förväntas fortsätta att minska under aktuell 
prognosperiod med undantag för 2023 då den övre åldersgränsen för 
att kunna ha sjukersättning föreslås höjas.5 Under 2020 minskade 
antalet personer med sjukersättning med ca 14 200 och uppgick i 
december 2020 till ungefär 235 000. I december 2021 förväntas an-
talet uppgå till 221 000 personer, för att sedan fortsätta minska till 
202 500 i december 2024. Att antalet personer förväntas minska beror 
främst på att många som har sjukersättning kommer att lämna 
förmånen till följd av att de uppnår högsta tillåtna ålder samt att den 
nuvarande, förhållandevis låga, nivån av nybeviljanden förväntas bestå. 

Nedan går utredningen igenom ett antal faktorer som skulle 
kunna utgöra förklaringar till variationerna i försäkringen. För varje 
faktor görs en bedömning av i vilken utsträckning den kan förklara 
de variationer i beviljandegraden som kan observeras sedan 2008. Att 
beviljandegraden för förmåner i sjukförsäkringen kan påverkas av flera 
olika faktorer är också en slutsats som Inspektionen för socialförsäk-
ringen dragit i en rapport om nivåer på beviljande av sjukpenning och 
sjukersättning där ISF framhöll att sjukfrånvaron och användandet 
av sjukförsäkringen i Sverige varierat över tid på ett sätt som är svårt 
att förklara utifrån enbart förändrad hälsa, befolkningsstruktur eller 
regeländringar inom sjukförsäkringen. Sjukfrånvaronivån påverkas 
också av hur sjukvården fungerar, attityder till sjukskrivning, sociala 
interaktioner, arbetsmiljö och andra anställningsförhållanden, medi-
cinsk utveckling, ekonomiska incitament till arbete, vilka som deltar i 
arbetskraften och hur sjukförsäkringen samspelar med andra social-
försäkringar.6 

 
5 Försäkringskassan (2021), utgiftsprognos för budgetåren 2021–2024. Som Försäkringskassan 
konstaterar är prognoser emellertid osäkra. Dessutom ökar denna osäkerhet ju längre tids-
horisont som prognosen avser.  
6 ISF, Rapport 2012:15, Stabilitet i sjukfrånvaron, s. 7. 
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7.2.1 Stora variationer i utvecklingen utan rimliga 
orsaker utgör problem för rättssäkerhet, förutsebarhet 
och tilliten till försäkringen 

En utgångspunkt enligt utredningsdirektiven är att stabilitet i tillämp-
ningen är något eftersträvansvärt. Sjukersättningen har karaktär av 
rättighetslagstiftning och olikheter i framför allt bedömningar och be-
viljandegrad över tid som inte har en tydlig, rimlig förklaring får nega-
tiva konsekvenser i form av bl.a. rättsosäkerhet, oförutsebarhet och 
ojämlikhet. Frågor om rättssäkerhet, förutsebarhet och tilliten till för-
säkringen diskuteras mer utförligt i kapitel 3.  

Det finns således en rad problem som uppkommer till följd av stora 
variationer i tillämpningen av regelverket ifall variationerna inte har 
tydliga och rimliga orsaker.  

7.2.2 Förändrade hälsofaktorer i befolkningen  

Då syftet med sjukersättningen är att kompensera för inkomstbort-
fall som orsakas av långvarig nedsättning av arbetsförmågan till följd 
av sjukdom är en möjlig förklaring till variationen i antalet försäkrade 
med sjukersättning förändringar i befolkningens hälsa. I en befolkning 
med överlag bättre hälsa borde färre ha behov att ta del av förmåner 
vid långvarigt nedsatt arbetsförmåga till följd av sjukdom. Samtidigt 
gör dock de skillnader i hälsa som finns mellan olika grupper i be-
folkningen att det även i en situation där hälsan förbättras samman-
taget för befolkningen samtidigt kan vara fler som drabbas av så dålig 
hälsa att den leder till en långvarigt nedsatt arbetsförmåga. För att 
finna förklaringar till variationer i inflödet och utflödet i sjukersätt-
ningen är det därför främst intressant att studera utvecklingen av 
hälsan hos de som mår sämst.  

I kapitel 4 finns en mer detaljerad redogörelse för hälsoutvecklingen 
i befolkningen i de delar som är av relevans för denna utredning. Där 
framgår att det har skett variationer av hälsoläget, mätt som själv-
skattad hälsa, under den tid som gått sedan dagens regler för sjukersätt-
ningen infördes i juli 2008. Andelen som uppger dålig eller mycket 
dålig fysisk hälsa har varierat mellan 5 och 7 procent av befolkningen 
under åren 2008–2018. Äldre rapporterade sämre fysisk hälsa än yngre, 
men andelen minskade i åldersgrupperna 65–84 år och 45–64 år medan 
den ökade i yngre åldersgrupper. För befolkningen som helhet fanns 
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dock ingen tydlig trend och andelen som uppgav dålig eller mycket 
dålig fysisk hälsa var i samma storleksordning 2018 som 2008.  

Vad gäller den psykiska ohälsan går det dock att se en tydlig trend 
med en ökning under det senaste decenniet, bland såväl män som 
kvinnor och i samtliga utbildningsgrupper. Vad gäller åldersgrupper 
så är andelen som uppger nedsatt psykiskt välbefinnande störst bland 
de yngre och har ökat i alla åldersgrupper utom den äldsta. Som 
nämnts ovan har också andelen av de som får sjukersättningen till 
följd av psykiska diagnoser ökat.  

Det finns alltså variationer i såväl den fysiska som psykiska själv-
rapporterade hälsan under den tidsperiod utredningen studerar. Det 
är dock svårt att knyta förändringar i beviljandegraden eller i antalet 
som har sjukersättning till dessa förändringar. Utvecklingen av den 
psykiska hälsan talar snarare för att inflödet till sjukersättningen torde 
ha kunnat öka under de senare åren medan utvecklingen dock har varit 
den motsatta. Även utvecklingen kring psykiatriska diagnoser skulle 
kunna tala för fler beviljade ansökningar om sjukersättning. Ökade 
sjukskrivningar på grund av psykiatriska diagnoser kan nämligen tänkas 
ha en viss påverkan på utvecklingen av antalet personer med beviljad 
sjukersättning, eftersom inflödet till sjukersättningen delvis beror på 
hur inflödet till kortare sjukskrivningsperioder ser ut.7 Ökningen av 
psykiska diagnoser avser dock inte de klassiska psykiska sjukdomarna 
såsom psykossjukdomar och schizofreni utan det handlar primärt 
om stressrelaterad psykisk ohälsa. Det rör sig således om diagnoser 
där det typiskt sett kan vara svårt att uppfylla villkoren för sjuk-
ersättning. Det är inte orimligt att detta kan vara en delförklaring till 
de ökade avslagsandelarna. En förändrad sjuklighet skulle alltså kunna 
ha en viss påverkan på beviljandegraden.8 

Riksrevisionen har dock bedömt att svängningarna i antalet bevil-
janden inte speglar motsvarande variationer i hälsa och arbetsförmåga 
i arbetskraften. Exempelvis halverades antalet beviljanden av sjuk- eller 
aktivitetsersättning mellan åren 2003 och 2008 trots att olika mått 
på hälsa signalerade en stabil hälsoutveckling under samma period.9  

 
7 Såväl ISF som Försäkringskassan har bedömt att stora variationer i sjukfrånvarons nivå över 
tid inte endast kan bero på svängningar i befolkningens hälsa; jfr exempelvis ISF, Rapport 
2012:15, Stabilitet i sjukfrånvaron s. 27 och Försäkringskassan, Socialförsäkringsrapport 2014:17, 
Analys av sjukfrånvarons variation, Väsentliga förklaringar av upp- och nedgång över tid, s. 8. 
8 Se t.ex. Försäkringskassan, Sjukfrånvaro i psykiatriska diagnoser. 
9 RiR 2018:9, s. 10, med vidarehänvisning till bl.a. Folkhälsomyndighetens statistik.  
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Dessutom har ett antal forskare analyserat hur de kraftiga sväng-
ningarna i antalet som har beviljats sjukersättning eller aktivitetsersätt-
ning över tid hänger samman med förändringar av den relativa hälsan 
bland dem som ansöker och beviljas ersättning å enda sidan och de 
som inte ansöker å andra sidan.10 Forskarna konstaterar ett positivt 
samband mellan den relativa hälsan bland dem som beviljas ersättning 
och antalet som beviljas: ju fler som beviljas, desto bättre är också 
hälsan bland dem som beviljas ersättning i förhållande till övriga i 
arbetskraften. De menar att studiens resultat sammantaget tyder på 
att en betydande variation i inflödet till sjukersättningen kvarstår även 
efter beaktande av förändringar i befolkningens hälsa.11 

Utredningen bedömer mot denna bakgrund att förändrade hälso-
faktorer hos befolkningen i allmänhet kan antas utgöra som mest en 
liten del av förklaringen till den minskade beviljandegraden av sjuk-
ersättning. 

7.2.3 Arbetsmarknadens utveckling  

Sjukersättningen är en medicinskt renodlad försäkring. Endast den 
som till följd av sjukdom har en stadigvarande nedsatt arbetsförmåga 
med minst en fjärdedel och rehabiliteringsinsatser inte bedöms 
kunna förbättra arbetsförmågan, har rätt till sjukersättning. Det är 
således det medicinska tillståndet som avgör rätten till sjukersättning. 
Det finns dock flera sätt på vilket utvecklingen på arbetsmarknaden 
skulle kunna påverka beviljandegraden.  

En sådan faktor är situationen på arbetsmarknaden. Långvarig 
arbetslöshet kan sätta ner självkänsla och skapa psykiska besvär som 
i förlängning skulle kunna leda till en nedsatt arbetsförmåga. Därtill 
kan det finnas ekonomiska incitament för den som aldrig etablerat 
sig på arbetsmarknaden och inte är berättigad till ersättning från arbets-
löshetsförsäkringens inkomstrelaterade del att ansöka om sjukersätt-
ning i stället för arbetslöshetsersättning eller aktivitetsstöd.  

Utvecklingen på arbetsmarknaden påverkar också möjligheten för 
personer med en nedsatt arbetsförmåga att etablera sig på arbetsmark-
naden. En nedgång på arbetsmarknaden eller förändringar i arbetets 
organisation eller innehåll som höjer kraven på arbetstagarnas presta-

 
10 Johansson m fl. (2014). 
11 Johansson, P., Laun, L. och Laun, T. (2014), Screening stringency in the disability insurance 
program.  
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tionsförmåga innebär att det blir svårare för den som har nedsatt hälsa 
att försörja sig genom arbete. Det kan i sin tur leda till att fler ansöker 
om sjukersättning. På motsatt sätt borde en förbättrad arbetsmark-
nad eller en förbättrad tillgång på arbetstillfällen som passar den som 
har nedsatt arbetsförmåga göra att färre ansöker om sjukersättning.  

I kapitel 4 redogjordes för arbetsmarknadens utveckling. Slutsatsen 
i detta kapitel är att arbetsmarknaden under det senaste halvseklet 
genomgått genomgripande förändringar. Arbetslösheten har varierat 
upp och ner med konjunkturen men ett tydligt nivåskifte inträffade 
efter 1990-talets kris. Arbetslösheten har sedan dess etablerat sig på en 
högre nivå och kvalifikationskraven har höjt, organisationer har 
slimmats och det har generellt sett blivit svårare för personer med en 
nedsatt arbetsförmåga att få och behålla ett arbete.  

Om det finns ett samband mellan arbetslöshetens utveckling och 
beviljandegraden av antalet ansökningar om sjukersättning, borde 
det implicera att karaktären hos dem som ansöker om sjukersättning 
förändras med konjunkturen. I en högkonjunktur, då tillgången till 
arbete är god, borde då ansökningsbenägenheten gå ner och de som 
ansöker om sjukersättning kan i större utsträckning antas vara så pass 
sjuka att de i större utsträckning kvalificerar för sjukersättning och 
därmed skulle beviljandegraden öka. I en lågkonjunktur skulle ansök-
ningsbenägenheten med motsvarande resonemang öka och en större 
andel av ansökningarna handla om fall där det inte är lika tydligt att 
förutsättningarna för beviljande av ersättningen är uppfyllda och 
beviljandegraden skulle därmed sjunka.  

Under det senaste decenniet är det likväl svårt att finna ett sam-
band mellan antalet ansökningar och arbetslöshetens utveckling. 
Antalet ansökningar om sjukersättning har med små variationer legat 
kring 20 000 per år, samtidigt som det varit en högkonjunktur som 
inneburit en minskad arbetslöshet och ökad sysselsättning. Under 
denna period har, trots de små variationerna i antalet ansökningar 
och den gynnsamma arbetsmarknadsutvecklingen, beviljandegraden 
varierat kraftigt. Mellan beviljandegraden 2014 och 2019 skiljer nästan 
30 procentenheter. Att denna variation i någon större utsträckning 
kan förklaras av utvecklingen på arbetsmarknaden finner utredningen, 
mot ovanstående bakgrund, inte vara särskilt sannolikt.  
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7.2.4 Förändrad benägenhet att ansöka om ersättning?  

En stor variation i antalet beslut om beviljad sjukersättning skulle 
kunna förklaras av en stor variation i antalet personer som ansöker 
om förmånen. Även beviljandegraden kan påverkas om fler ansök-
ningar innebär att en större andel av de sökande är personer vars 
arbetsförmåga är nedsatt i mindre grad.  

Även om andelen personer som fått avslag på sin ansökan om sjuk-
ersättning varierar kraftigt har dock det årliga antalet ansökningar 
om sjukersättning varit relativt stabilt. Antal ansökningar om sjuk-
ersättning uppgår till ca 20 000 per år. Att antalet ansökningar om 
sjukersättning är stabilt antyder att det inte förekommit några av-
görande variationer i ansökningsbenägenheten hos befolkningen. 
Det är tänkbart att kompositionen av befolkningen förändras över 
tid, men utredningen bedömer det som osannolikt att den ändras på 
ett avgörande sätt på så kort tid som från ett år till ett annat.  

Eftersom en kortare period med sjukskrivning historiskt ofta varit 
en instegsport till längre sjukfrånvaro och beviljad sjukersättning, kan 
det vidare tänkas att förändringar i sjukskrivningsnormer påverkar 
enskildas benägenhet att ansöka om sjukersättning. ISF har anfört att 
individens förmåga att arbeta i regel är en gradfråga snarare än en fråga 
om antingen fullständig friskhet eller fullständig arbetsoförmåga, 
varför förändringar i sjukskrivningsnormer kan tänkas påverka sjuk-
frånvaronivån.12 

Försäkringskassan har dock analyserat förändringarna i sjukfrån-
varons nivå utan att kunna hitta belägg för vare sig stora eller snabba 
svängningar i individers värderingar när det gäller inställning till sjuk-
skrivning. När sjukfrånvaron går ner och blir mindre vanlig och mindre 
belastande för berörda aktörer, i flera fall samtidigt med regelföränd-
ringar i samma riktning, tycks beteenden anpassas något i restriktiv 
riktning och människor blir mindre benägna att söka. I en trend med 
uppåtgående sjukfrånvaro sker det motsatta. Enligt Försäkringskassans 
bedömning utgör inte kontextberoende beteendeförändringar någon 
initierande kraft bakom trendbrott, utan snarare förstärker de redan 
pågående nedgångar och uppgångar.13  

Mot denna bakgrund gör utredningen bedömningen att variationen 
i antalet beslut om beviljande av sjukersättning inte kan förklaras av 

 
12 Jfr ISF, Rapport 2012:15, Stabilitet i sjukfrånvaron, s. 32. 
13 Försäkringskassan, Socialförsäkringsrapport 2014:17, Analys av sjukfrånvarons variation, 
Väsentliga förklaringar av upp- och nedgång över tid, s. 10. 
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en variation i enskildas ansökningsbenägenhet eller attityder till 
sjukskrivning. 

7.2.5 Förändringar i andra system 

Utformningen av andra närliggande förmåner kan påverka såväl be-
nägenheten att ansöka om sjukersättning som vilka individer det är 
som ansöker. Förändringar i dessa system vad gäller regelverk och/ 
eller tillämpning kan därför ha betydelse för variationer vad gäller 
antalet personer som beviljas sjukersättning. Det kan till exempel 
handla om förändringar av grunderna för att beviljas eller behålla 
andra förmåner eller nivån på förmånerna i förhållande till varandra. 
Även politiska målsättningar att förändra antalet personer som får 
en viss förmån kan spela roll.  

Förändringar i sjukpenningens regelverk  

2008 genomfördes stora förändringar i regelverken för såväl sjuk- 
och aktivitetsersättning som sjukpenning. Vissa större förändringar 
i regelverket för rätten till sjukpenning har även skett efter 2008. 
Arbetsmarknadsbegreppet ”arbete som är normalt förekommande 
på arbetsmarknaden” var aktuellt för såväl prövningen av rätt till 
sjukpenning som sjukersättning under perioden före 2008. Som 
redogjorts för ovan gäller för sjukersättningen arbetsmarknadsbe-
greppet ”förvärvsarbete” sedan den 1 juli 2008. 

Sjukpenningens arbetsmarknadsbegrepp, det vill säga de arbeten 
som den försäkrades arbetsförmåga ska jämföras i förhållande till vid 
prövning av rätt till sjukpenning, ändrades juli 2008 så att den för-
säkrades arbetsförmåga efter 180 dagar skulle jämföras mot arbete 
på den reguljära arbetsmarknaden. År 2012 återinfördes emellertid 
det tidigare begreppet ”sådant förvärvsarbete som är normalt före-
kommande på arbetsmarknaden”. I förarbetena14 uttalades att när 
det gäller tolkningen av begreppet bör ledning fortfarande kunna 
hämtas från tidigare förarbeten och praxis.  

Begreppet förvärvsarbete som är normalt förekommande på arbets-
marknaden är avsett att omfatta en snävare del av arbetsmarknaden 
än begreppet förvärvsarbete på den reguljära arbetsmarknaden. Uti-

 
14 Prop. 2011/12:113, s. 14 och bet. 2011/12:SfU14 s. 8. 
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från förarbetsuttalanden och HFD:s praxis får det nu gällande be-
greppet för sjukpenning således anses vara mer generöst sett till den 
försäkrades perspektiv.15 Återinförandet av begreppet innebar också 
att äldre rättspraxis som berört betydelsen av normalt förekom-
mande arbete åter är tillämpligt.16 Såväl rättsfallet HFD 2018 ref. 51 
som det tidigare RÅ 2008 ref. 15 innebar bl.a. ett tydliggörande av 
normalt förekommande arbete utgörs av vanliga arbeten som den 
försäkrade trots sin sjukdom kan utföra med ringa eller inga krav på 
anpassning med hänsyn till hans eller hennes medicinska besvär. En 
sådan begränsning av anpassning fanns inte i begreppet ”den regul-
jära arbetsmarknaden”. 

Den viktigaste förändringen för eventuell påverkan på sjukersätt-
ningen och aktivitetsersättningen torde vara borttagandet av den 
bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen. Tidsgränsen hade funnits i regel-
verket sedan juli 2008 och förändringen trädde i kraft den 1 februari 
2016. Ändringen innebär att det inte längre finns en begränsning av 
maximalt antal dagar en försäkrad kan få sjukpenning. Vid samma tid-
punkt fasades det arbetsmarknadspolitiska programmet arbetsliv-
introduktion, ALI, ut.17 Så länge den försäkrade uppfyller kriterierna 
för rätt till sjukpenning – i huvudsak nedsatt arbetsförmåga till följd 
av sjukdom och en sjukpenninggrundad inkomst – har han eller hon 
sedan februari 2016 således återigen möjlighet att få sjukpenning utan 
någon begräsning i antal dagar med ersättning.  

Antalet nybeviljade sjukersättningar sjönk under 2016 och 2017. 
I en framställan från Försäkringskassan till regeringen om ändring 
av regelverket för sjukersättning har myndigheten inte lyft fram avskaf-
fandet av den bortre tidsgränsen som förklaring till denna minskning.18 
Myndigheten anser i stället att det är de olika arbetsmarknadsbegrep-
pen vid prövning av rätten till sjukpenning respektive sjukersättning 
som är avgörande för den nedgång som skett. I en s.k. kortanalys från 

 
15 Se HFD 2018 ref. 51 I och II. 
16 Framför allt RÅ 2008 ref. 15. 
17 Det arbetsmarknadspolitiska programmet arbetslivsintroduktion (ALI) förekom under 
perioden 2010 t.o.m. februari 2016 när den bortre tidsgränsen avskaffades i sjukförsäkringen 
Programmet var avsett för personer som ”utförsäkrats” från sjukförsäkringen, dvs. sådana 
försäkrade som hade fått sjukpenning under maximal tid, vid tidpunkten för avskaffandet 
914 dagar. ALI pågick i längst tre månader och innefattade individuellt anpassade arbets-
marknadspolitiska insatser för den som behövde förbereda sig för ett arbete eller för ett annat 
arbetsmarknadspolitiskt program. Under denna tid fick deltagaren aktivitetsstöd eller utveck-
lingsersättning och dennes SGI var vilande.  
18 Försäkringskassan (2017), skrivelse till regeringen, Framställning om ändring i socialförsäk-
ringsbalken.  

459 ( 2864 )



Rätten till sjukersättning – problemanalys  SOU 2021:69 

308 

Försäkringskassan konstateras bl.a. att en lägre grad av nybeviljade 
sjukersättningar ger fler långa sjukfall.19 Under 2016 nybeviljades 
exempelvis 9 000 personer sjukersättning, vilket, jämfört med tidigare 
innebär att fler personer i stället kvarstår i långa sjukskrivningar. 
Den motsatta korrelationen – att avskaffandet av den bortre tids-
gränsen och fler långa sjukfall skulle påverka variationen i sjukersätt-
ningen – berördes inte i denna analys.  

Riksrevisionen anser emellertid att det är sannolikt att även avskaf-
fandet av den bortre tidsgränsen har haft betydelse för de senaste årens 
nedgång i beviljandet av sjukersättning.20 Resultaten av Riksrevisio-
nens granskning visar att avskaffandet av den bortre tidsgränsen san-
nolikt haft en negativ inverkan på Försäkringskassans benägenhet att 
utreda den sjukskrivnes rätt till sjukersättning. Den tydliga ökningen 
i direkt anslutning till borttagandet av tidsgränsen talar enligt Riks-
revisionen för detta, liksom att de utredningar hos Försäkringskassan 
som har ersatt den bortre tidsgränsen inte alls genomförs i den ut-
sträckning som kan förväntas.  

Riksrevisionen granskade bl.a. i vilken utsträckning sjukskrivna 
övergått till sjuk- eller aktivitetsersättning. Sannolikheten att man som 
sjukskriven ska ha övergått till sjuk- eller aktivitetsersättning vid 
olika sjukskrivningstider, under förutsättning att man inte avbrutit 
sjukskrivningen av någon annan anledning, var genomgående högre 
bland dem som påbörjade en sjukskrivning under en period då en bortre 
tidsgräns fortfarande fanns för sjukpenningen. En skillnad uppstod 
redan under sjukskrivningens första år, och förstärktes därefter ända 
fram till dag 915, då sannolikheten att övergå ökade kraftigt bland de 
personer som var sjukskrivna under 2010–2013. Efter tre års sjukskriv-
ning var sannolikheten att ha övergått till sjuk- eller aktivitetsersätt-
ning nästan dubbelt så hög, 23 jämfört med 13 procent, för sjuk-
skrivna som omfattades av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen.21  

Utredningen kan konstatera att den bortre tidsgränsen avseende 
sjukpenning har viss betydelse även för frågan om utvecklingen av 
sjukersättningen. Ett samband är det mellan sjukersättningen och de 
långa sjukfallen; variationerna i nybeviljandet av sjukersättning (i syn-
nerhet minskningen) har inneburit en ökning av personer som är kvar 
i långvariga sjukskrivningar, se vidare avsnitt 7.3 om konsekvenserna 

 
19 Försäkringskassan, Korta analyser 2017:2: Fler individer fast i långa sjukskrivningar. 
20 RiR 2018:9. 
21 RiR 2018:9 s. 44–45. 
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av nuvarande regelverk, arbetsmarknadsbegreppet och dess tillämp-
ning. Vad gäller huruvida ökningen av de långa sjukfallen och bort-
tagandet av den bortre tidsgränsen för sjukpenningen har påverkat 
variationen i sjukersättningen, finns enligt Riksrevisionen även ett 
sådant samband. Sannolikheten för en långtidssjukskriven att ha gått 
över till sjuk- eller aktivitetsersättning var högre när en bortre tids-
gränsen fortfarande fanns kvar. Detta ger dock inte någon förklaring 
till varför variationerna i beviljandegraden för sjukersättning inled-
des redan 2015. 

Arbetslöshetsförsäkringen  

Frågor om hur incitamentsstrukturer påverkar flödet mellan arbets-
löshetsförsäkringen och socialförsäkringen brukar i första hand disku-
teras när det gäller förhållandet mellan arbetslöshetsförsäkringen 
och sjukpenning. Det kan till exempel handla om en situation där en 
person som har rätt till arbetslöshetsersättning samtidigt kan ha driv-
krafter för att i stället ansöka om sjukpenning t.ex. för att undvika att 
ersättningsdagarna i arbetslöshetsförsäkringen ska ta slut, eller om det 
är mer ekonomiskt fördelaktigt att ha den ena formen av ersätt-
ning.22 Vad gäller samspelet mellan arbetslöshetsförsäkringen och 
sjukersättning är den inte studerad i lika stor utsträckning. Det bör 
emellertid t.ex. kunna finnas ekonomiska incitament för den som 
aldrig etablerat sig på arbetsmarknaden och därmed inte är berättigad 
till ersättning från arbetslöshetsförsäkringens inkomstrelaterade del 
att ansöka om sjukersättning.  

ISF har analyserat stabiliteten vad avser beviljandet av sjukpenning 
och sjukersättning, med bakgrund i hur sjukfrånvarons utveckling 
har sett ut historiskt och hur olika politikreformer och vissa andra 
faktorer kan påverka detta.23 Ersättningsvillkoren i sjuk- och arbets-
löshetsförsäkringen skiljer sig åt i flera avseenden, bland annat i kvali-
ficeringsvillkoren och hur den ersättningsgrundande inkomsten be-
räknas. De kollektivavtalade kompletterande ersättningarna är på 
längre sikt mer generösa i sjukförsäkringen än i arbetslöshetsförsäk-
ringen, vilket kan ge incitament för individen att söka sig till sjuk-
försäkringen. Andra incitament kan enligt ISF:s granskning bestå i 

 
22 Se t.ex. SOU 2020:37, s. 656. 
23 ISF rapport 2012:15.  
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mer trygghetsrelaterade överväganden, som att inte behöva lämna in 
regelbundna rapporter om sökta arbeten för att ha rätt till ersättning. 
Det finns även visst empiriskt stöd för samspelseffekter mellan sjuk-
försäkringen och arbetslöshetsförsäkringen. Däremot saknas enligt 
ISF motsvarande angivet stöd för samspelseffekter mellan arbetslös-
hetsförsäkringen och sjukersättningen och här verkar forskning saknas. 
Hall och Hartman (2009) visar att en sänkning av sjukpenningtaket 
för arbetslösa ledde till färre sjukskrivna arbetslösa.  

En annan möjlig faktor är hur Arbetsförmedlingen har förändrat 
sitt arbete och hur myndigheten bedömer enskilda personers ”anställ-
ningsbarhet”. Till skillnad från Försäkringskassan utgår Arbetsför-
medlingen inte från det i sjukförsäkringen angivna begreppet arbets-
förmåga. Detta innebär emellertid inte att Arbetsförmedlingens 
bedömning inte har betydelse för Försäkringskassans bedömning av 
den försäkrades arbetsförmåga; Högsta förvaltningsdomstolen har 
vid flera tillfällen betonat att en utredning från Arbetsförmedlingen 
som utgångspunkt bör kunna vara vägledande även vid den bedöm-
ning av arbetsförmågan som ska göras av Försäkringskassan.24 Att 
en arbetsförmågeutredning bör kunna vara vägledande sägs alltså vara 
en följd av att Arbetsförmedlingens bedömningar ska kunna beaktas 
av Försäkringskassan. Förändringar i såväl arbetslöshetsförsäkringen 
som i arbetsmarknadspolitiken kan därmed påverka sjukpenning-
nivåerna. 

Sammantaget bör förändringarna i arbetslöshetsförsäkringen ha 
haft mycket begränsad påverkan på variationerna i sjuk- och aktivi-
tetsersättning, i vart fall saknas stöd i forskningen för någon upp-
enbar sådan påverkan. Korrelationen torde vara större mellan arbets-
löshetsförsäkringen och sjukpenningen, då dessa försäkringar till skill-
nad från sjukersättningen utgör omställningsförsäkringar. 

Ålderspensionssystemet 

Även utformningen av andra trygghetssystem såsom pensionssyste-
met, kan påverka användandet av sjukförsäkringen i fråga om sjuk-
ersättning. Studier som analyserat utträdet från arbetsmarknaden 
finner att möjligheterna till sjukpenning eller sjukersättning, och hur 

 
24 Se HFD 2018 ref. 51, HFD 2019 ref. 48 och HFD 2012 not. 16. Kammarrätten i Sundsvall 
förtydligade i dom den 16 mars 2010 i mål nr 1501-19 att det i detta sammanhang inte ska 
göras någon skillnad mellan begreppen ”utredning” och ”bedömning”. 
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generösa dessa system är, påverkar när och hur man väljer att lämna 
arbetskraften.25 Det är möjligt att skärpta krav för beviljandet av sjuk-
penning och sjukersättning påverkar utträdet från arbetslivet genom 
avtals- och/eller ålderspension. Sjukförsäkringens samspelseffekter 
med andra trygghetssystem är dock mindre undersökta. Inspektionen 
för socialförsäkringen undersökte 2014 förändringar i utträde från 
arbetslivet för 60–64-åringar under perioden 2003–2010, då en striktare 
tillämpning och skärpta sjukförsäkringsregler infördes. Ett resultat 
var att 60–64-åringar med en jämförbar sjukskrivningshistorik hade 
en högre och ökande risk att ha sin huvudsakliga inkomst från ålders-
pensionssystemet 2008–2010 jämfört med år 2003. Det tidiga utträdet 
från arbetsmarknaden bland 60–64-åringar kan enligt ISF ha sin för-
klaring i åtstramningarna som skett inom sjukförsäkringen.  

ISF analyserade vidare år 2018 bland annat olika yrkesgruppers 
utträde från arbetsmarknaden och anförde då att sjukförsäkringen är 
en vanlig utträdesväg från arbetslivet. Under vissa perioder minskar 
dock andelen personer som har sjukförmåner som främsta inkomst 
vid utträdet, medan andelen som har arbetslöshetsersättning som ut-
trädesväg ökar. Det tyder enligt ISF på att samspelet mellan dessa 
förmåner bidrar till vilken utträdesväg som en enskild individ tar. 
ISF menar att tillämpningen av regelverket inom sjukförsäkringen 
kan ha betydelse för om personerna lämnar arbetslivet permanent i 
förtid eller inte. För ytterligare resonemang om pensionssystemet 
och äldre försäkrade, se avsnitt 7.4. 

7.2.6 Förändringar av rättsliga förutsättningar –
regelförändringar och rättspraxis i skärpande riktning?  

Av tidigare redogörelse kan konstateras att regelverket för rätt till 
sjukersättning inte har förändrats i någon väsentlig del sedan de stora 
regelförändringarna infördes 2008. En ny åldersgrupp som sedan 2017 
kan beviljas sjukersättning är personer mellan 19 och 29 år. Dessa reg-
ler innebär dock inte att regelverket avseende bedömningen av rätten 
till ersättning har förändrats. Förändringar i lagstiftningen kan således 
avfärdas som förklaringsmodell till instabiliteten i tillämpningen.  

I avsnitt 5.2.2 redogörs för rättspraxis från Högsta förvaltnings-
domstolen i fråga om avgöranden gällande sjuk- och aktivitetsersätt-

 
25 Inspektionen för socialförsäkringen, Stabilitet i sjukfrånvaron, rapport 2012:15, med hän-
visning till Palme, Svensson 2003, 2004. 
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ningen sedan regeländringarna 2008. Av HFD:s generella uttalanden 
i dessa avgöranden, samt i viss del av utgången i målen, kan konsta-
teras att HFD har preciserat flera av de begrepp som är aktuella för 
tillämpningen av regelverket och uttalat bl.a. vilka faktorer som ska 
beaktas vid bedömningen av rätten till sjukersättning. En generell 
slutsats som kan dras från dessa avgöranden är enligt utredningen att 
HFD:s klargörande uttalanden innebär förskjutningar i en för de 
försäkrade mer generös riktning. Som exempel på detta kan nämnas 
rättsfallen HFD 2011 ref. 63 I–III, där HFD klargjorde att varak-
tighetsbegreppet för sjukersättningen inte innebar en ”permanent” 
eller livslång nedsättning av arbetsförmågan, och inte heller ett krav 
på nedsättning fram till pensionsålder. I målen betonade HFD även 
att arbetsförmågan ska följas upp vart tredje år. Vidare slog HFD 
fast att några rehabiliteringsåtgärder inte behöver ha prövats eller ut-
tömts i praktiken för att sådana åtgärder ska kunna bedömas vara 
uttömda och att det alltså inte är möjligt att ställa upp krav på att 
åtgärder har prövats i praktiken. 

Avgörandet HFD 2013 ref. 44 klargör vissa begränsningar i de 
försäkrades skyldigheter att delta i rehabiliteringsåtgärder innan sjuk-
ersättning kan beviljas. I målet ansågs den försäkrade ha haft giltig 
anledning att vägra att genomgå en medicinsk rehabiliteringsåtgärd i 
form av en operation. Trots att denna operation bedömdes kunna för-
bättra den försäkrades arbetsförmåga slog HFD fast att en försäkrad 
ändå kan vägra att underkasta sig en sådan rehabiliteringsåtgärd. En 
försäkrad kan således ha giltig anledning att vägra att delta i medi-
cinsk rehabilitering och ändå ha rätt till sjukersättning. Utgångs-
punkten är enligt domen att den försäkrades ställningstagande som 
huvudregel bör godtas. 

Genom avgörandet HFD 2013 ref. 60 klargjordes att även andra 
faktorer bortom de rent medicinska kan beaktas vid bedömningen 
av om arbetsförmågan kan anses stadigvarande nedsatt, såsom tidigare 
perioder under vilka den försäkrade bedömts vara arbetsoförmögen 
liksom sådana perioders varaktighet och oförmågans orsak. Även 
Arbetsförmedlingens bedömning ska beaktas vid bedömningen. 
HFD:s dom tydliggör vidare att det inte går att avfärda rätten till 
sjukersättning baserat på diagnos i de fall inga säkra slutsatser kan 
dras om nedsättningen av arbetsförmågan; en individuell bedömning 
ska alltid göras. Domen innebär också ett klargörande av att det inte 
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finns något hinder mot att beviljas partiell sjukersättning även om 
rehabilitering kan leda till partiellt återfående av arbetsförmågan. 

I senare domar meddelade under 2019 har HFD preciserat och 
begränsat arbetsmarknadsbegreppet (HFD 2019 ref. 48) och uttalat 
att vid prövningen av rätt till sjukersättning ska det inte bortses från 
rehabiliteringsåtgärder av det skälet att de bedöms kunna förbättra 
arbetsförmågan först efter det att den försäkrade har fyllt 65 år 
(HFD 2019 ref. 69). Denna senare dom kan sägas utgöra ett undan-
tag till de ovan nämnda avgörandena då den går i en något skärpande 
riktning. Mot bakgrund av dessa avgöranden tillkommit under slutet 
av 2019 har de inte kunnat påverka utvecklingen före 2020.  

Hur snabbt Försäkringskassan kan implementera nya regelverk 
och ha likformig tillämplig av beslut i hela landet är en viktig fråga 
ur ett rättssäkerhetsperspektiv. I en rapport från 201326 studerade 
ISF hur Försäkringskassan tillämpade reglerna om rätten till sjuk-
ersättning med utgångspunkt i de tre domarna som Högsta förvalt-
ningsdomstolen meddelade 2011. Som redogörs för ovan tog HFD 
i oktober 2011 ställning till hur villkoren beträffande ”stadigvarande 
nedsatt” och ”om rehabiliteringsåtgärder kan leda till att den försäk-
rade återfår någon arbetsförmåga” ska tolkas. ISF:s granskning visar 
att Försäkringskassan vid denna tidpunkt till viss del gjorde en annan 
tolkning än HFD i båda dessa avseenden. Sådana tolkningar obser-
verades nästan uteslutande i ärenden där besluten fattades innan HFD-
domarna meddelades, och Försäkringskassan förde snabbt ut informa-
tion om domarna i verksamheten. Redan inom ett halvår efter det att 
domarna meddelades tillämpades HFD:s tolkning av de två rekvisit 
som studeras i denna rapport nästan utan undantag inom Försäk-
ringskassan.  

Det är sammantaget utredningens slutsatser att regelverket avse-
ende rätt till sjukersättning inte har förändrats i någon väsentlig del 
sedan 2008. Den rättspraxis som kommit att utkristalliseras genom 
HFD:s avgöranden efter regeländringarna 2008 har vidare inte inne-
burit en uttolkning av reglerna i skärpande riktning; HFD har i stället 
redogjort för ett antal begränsningar i bedömningarna av bland annat 
varaktigheten, frågan om uttömd rehabilitering och vad som kan 
krävas av den enskilde samt innebörden av begreppet förvärvsarbete. 
Avgörandena kan enligt utredningens bedömning sägas ha gått i en 
något ”generösare” riktning i sådan mening att uttolkningen av reg-

 
26 ISF Rapport 2013:20, Försäkringskassans tillämpning av reglerna om sjukersättning. 
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lerna bör ha underlättat för enskilda att beviljas sjukersättning. Det 
saknas således stöd för en förklaringsmodell som bygger på att rätts-
praxis och Försäkringskassans uttolkning av HFD:s domar skulle ha 
lett till insikten att tidigare bedömningar varit för generösa, med färre 
beslut om beviljande av ersättning som följd. 

Det kan i sammanhanget konstateras att också den tillämpande 
myndigheten Försäkringskassan är av uppfattningen att det inte skett 
några avgörande förändringar av regelsystemet genom rättspraxis.27 
Noteras bör dock att Försäkringskassan inte specifikt uttalar att 
rättspraxis har gått i riktningen mot en mindre restriktiv tillämpning. 

Frågan om analys av underrättspraxis 

Inom ramen för denna utredning har underrättspraxis undersökts 
endast i begränsad utsträckning och då endast om det rört någon 
specifik fråga. Utredningen har således inte gjort någon generell ge-
nomgång eller analys av underrättspraxis, eller i hur stor utsträckning 
Försäkringskassans beslut om sjukersättning ändras i underinstanserna. 

Högsta förvaltningsdomstolen är prejudikatinstans i frågor som 
rör socialförsäkringen. Det är därmed avgöranden från HFD som 
bestämmer hur regelverket ska uttolkas. HFD tar som huvudregel 
endast upp mål till prövning om det har betydelse för ledningen av 
rättstillämpningen.28  

Utredningen vill även poängtera att frågan huruvida Försäkrings-
kassans förändrade tillämpning är korrekt utifrån ett rättsligt perspek-
tiv inte heller har undersökts inom ramen för detta arbete; i betänkandet 
konstateras endast att stora variationer kan ses i beviljandegraden av 
sjukersättning och att en viktig delförklaring till detta utgör Försäk-
ringskassans förändrade tillämpning. Mot denna bakgrund blir det 
heller inte nödvändigt, eller ens fruktbart, att inom ramen för utred-
ningen undersöka i vilken utsträckning Försäkringskassans beslut 
ändras i underrättsinstanserna. 

Sammantaget finner utredningen inte skäl att närmre studera under-
rättspraxis inom ramen för uppdraget än vad som görs i de avsnitt där 
avgöranden från kammarrätt kan ha relevans. Trots att utfallet i under-
rätterna är ett viktigt verktyg för Försäkringskassan i det dagliga arbe-

 
27 Se avsnitt 7.2.8 och där redovisade rapporter från Försäkringskassan. 
28 36 § förvaltningsprocesslagen (1971:291). 
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tet är det prejudicerande avgöranden från HFD som ska påverka 
myndighetens rättsliga tolkning och tillämpning och det är därmed 
denna rättspraxis som utredningen huvudsakligen har analyserat vid 
slutsatsen att det inte finns en rättslig praxis som motiverar de stora 
fluktuationerna i avslagsfrekvens som gått mot en allt strängare till-
lämpning under senare år. 

7.2.7 Oklarheter i beviskravet och begrepp vid prövning 
av rätt till ersättning 

En möjlig förklaring till instabiliteten i tillämpningen skulle kunna 
vara oklarheter i beviskravet – alltså vilken nivå på bevisningen som 
krävs för att ersättning ska kunna beviljas. I lagtexten och förarbe-
tena anges vilka krav som ska vara uppfyllda för att en försäkrad ska 
kunna beviljas sjukersättning – men inte vilken nivå på den faktiska 
bevisningen som krävs för dessa krav ska anses vara uppfyllda. Det 
föreligger således ett stort bedömningsutrymme för den enskilde be-
slutsfattaren. 

Enligt utredningens direktiv ska frågan om beviskravet analyseras 
och utredningen ska ta ställning till om ett nytt, kodifierat beviskrav 
avseende sjukersättning och aktivitetsersättning skulle kunna antas 
leda till en ökad stabilitet i tillämpningen. Denna fråga – vilket bevis-
krav som gäller för sjuk- och aktivitetsersättningen, huruvida bevis-
kravet kan uppfattas vara oklart och effekterna av denna oklarhet – 
berörs närmare i avsnitt 7.8. 

Försäkringskassan anger i sina analyser inte oklarheter i bevis-
kravet som en förklaring till varför variationerna är stora i antalalet 
bifall respektive avslag över tid. Frågan är då om oklarheter i bevis-
kravet ändå kan sägas utgöra en förklaring till dessa fluktuationer.  

I nära anslutning till frågan om oklarheter i beviskravet finns 
också frågan om oklarheter i vad de olika rekvisiten i regelverket ska 
anses innefatta. Inom sjukförsäkringen i allmänhet, och om den nu 
aktuella frågan rörande bedömning av rätt till sjukersättning i syn-
nerhet, finns ett stort bedömningsutrymme. För rätt till sjukersätt-
ning krävs att flera svårbedömda rekvisit ska vara uppfyllda. De 
fundamentala begrepp som är avgörande för bedömningen av huru-
vida en försäkrad har rätt till ansökt ersättning – såsom arbetsförmåga 
i förvärvsarbete, om denna arbetsförmåga kan anses stadigvarande 
nedsatt och om prognosen för att alla rehabiliteringsåtgärder kan 

467 ( 2864 )



Rätten till sjukersättning – problemanalys  SOU 2021:69 

316 

anses uttömda – är inte närmre reglerade i lagtext och innehåller alla 
ett stort mått av tolkning, detta trots viktiga klargöranden i rätts-
praxis. På så sätt kan bedömningen sägas ge utrymme för att vara 
skönsmässig. Brister i denna bedömning kan leda till bristande en-
hetlighet i tillämpningen.29 

Vissa utredningsåtgärder, exempelvis att initiera en arbetsförmåge-
utredning (AFU), vidtas sällan av Försäkringskassan inför ett beslut 
om sjukersättning. I de flesta fall bedöms befintligt underlag, i första 
hand medicinskt sådant. Med det sagt kan det i vissa ärende även vara 
tillräckligt att fatta beslut utan att t.ex. begära in en AFU. Ett ärende 
ska dessutom handläggas så enkelt, snabbt och kostnadseffektivt 
som möjligt utan att rättssäkerheten eftersätts samt utredas i den 
omfattning som det specifika ärendets beskaffenhet kräver.30 Dock 
finns det även tecken som tyder på att det i vissa ärenden skulle kunna 
vara relevant att begära in mer underlag inför beslut.  

ISF har i en granskning – som visserligen gäller sjuktalen, men 
som även bedöms kunna vara relevant för frågan om variationer av-
seende sjukersättning – angett att sjuktalens variation kan ses som en 
konsekvens av lagens bedömningsutrymme.31 När de som bedömer 
ärendena har stort utrymme att tolka lagen vid prövning av rätt till 
sjukpenning, kan andelen som beviljas sjukpenning variera över tid 
och/eller mellan olika tillämpare. När bedömningsutrymmet är stort 
i lagstiftningen kan olika typer av styrning alltså få stort genomslag 
och påverka i vilken utsträckning Försäkringskassan beviljar sjukpen-
ning eller inte. 

Att detta stora bedömningsutrymme som enskilda handläggare 
har utifrån bl.a. att beviskraven för att bevilja ersättning inte har 
definierats närmre kan enligt utredningen vara en delförklaring till 
variationerna i tillämpningen. Olika beslutsfattare kommer ofrån-
komligen ha olika uppfattningar kring vad som krävs av bevisningen 
i ett ärende för att kriterierna för rätt till ersättning ska anses vara upp-
fyllda. Riksrevisionen beskriver svårigheten i bedömningen som att 
arbetsförmågan, i synnerhet den framtida, inte är fullt observerbar. 
Det finns därmed en osäkerhet i bedömningen huruvida rätt till ersätt-
ning föreligger. Två typer av fel kan uppkomma genom denna osäker-
het: att den som saknar arbetsförmåga nekas ersättning eller att en 

 
29 Jfr exempelvis Försäkringskassan, PM 2018:6, s. 19. 
30 9 och 23 § förvaltningslagen.  
31 ISF, Att använda lagens bedömningsutrymme. ISF kommenterar 2016:1, s. 7–10. 
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person med arbetsförmåga beviljas ersättning som denne egentligen 
inte skulle ha haft rätt till.32  

Av stor betydelse för hur dessa bedömningar görs på myndigheten 
är också Försäkringskassans interna styrande och stödjande dokument, 
exempelvis så kallade rättsliga ställningstaganden33 och rättsliga kvali-
tetsgranskningar. Myndighetens tillämpning påverkas också av reger-
ingens styrning.  

7.2.8 Förändrad tillämpning av regelverket 

Antalet personer som har sjukersättning har minskat sedan mitten 
av 2000-talet. Det finns också stora variationer i antalet nybeviljan-
den av sjukersättning, bl.a. med en kraftig minskning som påbörja-
des 2015. Denna variation förklaras dels av att antalet utbytesäreden 
har minskat kraftigt sedan 2015, dels av att den procentuella andelen 
avslag på ansökan om sjukersättning har ökat. Antalet ansökningar 
har inte minskat på samma sätt. Andelen avslag vid ansökan om 
sjukersättning ökade från 53 till 71 procent mellan 2014 och 2016, 
och ökningen har fortsatt under 2017 och stabiliserats för 2018 och 
2019. Andelen avslag är något högre för kvinnor än för män. En 
konkret delförklaring till de senaste årens stora minskning av antalet 
nybeviljanden inom sjukersättning är således att avslagsandelarna 
successivt har ökat. Denna förklaring är inte heller ifrågasatt.  

Utbytesärenden har minskat kraftigt 

Andelen utbytesärenden dvs. då Försäkringskassan initierar utbyte 
från sjukpenning till sjukersättning, har minskat kraftigt över tid. 
Andelen försäkrade som har ansökt om sjukersättning har minskat 
mer gradvis. Den stora förändringen har alltså skett med avseende 
på antalet individer som får sin sjukpenning utbytt till sjukersättning. 
I november 2017 rörde det sig om ca 200 individer per månad jäm-
fört med åren närmast före 2008, då det rörde som om ca 3 000 
individer per månad. Före den första juli 2008 utgjordes hälften av 

 
32 RiR 2018:9, Nekad sjuk- och aktivitetsersättning – effekter på inkomst och hälsa, s.11. 
33 Rättsliga ställningstaganden tas fram av Försäkringskassan i syfte att åstadkomma en enhet-
lig och likformig rättstillämpning inom myndigheten och görs i principiella frågor när det sak-
nas svar i en rättsfråga eller när rättsläget är oklart. 
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nybeviljandet för denna grupp visserligen av den tidsbegränsade sjuk-
ersättning som då fortfarande fanns som ersättningsform. 

Antalet nybeviljanden för individer som inte hade ett pågående sjuk-
penningärende har däremot inte förändrats lika kraftigt. Åren före 
2008 handlade det i genomsnitt om drygt 450 individer per månad 
och i slutet av 2017 låg nivån i genomsnitt strax under 200 per månad. 
Före den första juli 2008 utgjordes ca 40 procent av nybeviljandet 
för denna grupp av tidsbegränsad sjukersättning. 

Det innebär att före 2008 bestod ca 85 procent av nybeviljandet 
av övergångar från sjukpenning. I och med att regelförändringarna i 
juli 2008 påverkat nybeviljandet av sjukersättning kraftigare för grup-
pen som kommer från sjukpenning, har också deras andel av nybevil-
jandet minskat till dagens ca 70 procent.34 

Den här utvecklingen beskrivs också i en analys av Försäkrings-
kassan.35 I granskningen analyseras utvecklingen från februari 2014 
till slutet av 2016. Här framgår att det framför allt är andelen av långa 
sjukfall där Försäkringskassan initierar ett utbyte till sjukersättning 
som har minskat. Mellan februari och augusti 2015 mer än halverades 
andelen av långa sjukfall där det inom en månad har skapats ett ut-
bytesärende i myndighetens ärendehanteringssystem.  

I en rättslig kvalitetsuppföljning från 2018 undersökte Försäkrings-
kassan i vilken utsträckning det i långa sjukfall (minst 450 dagar) fanns 
förutsättningar att byta ut sjukpenningen mot sjukersättning eller 
aktivitetsersättning, och i vilken utsträckning ytterligare utredning 
skulle kunna påvisa förutsättningar för detta. Uppföljningen visade 
att det i majoriteten av ärenden bedömdes osannolikt att rätten till 
sådan ersättning skulle vara uppfylld. I hälften av ärendena bedömdes 
det i princip helt uteslutet. Med andra ord gavs enligt granskningen 
inget stöd för att ytterligare uppföljning av långa ärenden skulle öka 
antalet som beviljades sjukersättning eller aktivitetsersättning. I upp-
följningen menade granskarna på Försäkringskassan vidare att en hög 
andel (41 procent) inte heller uppfyllde villkoren för rätt till sjuk-
penning. Här yttras dock även en reservation för att ytterligare utred-
ning potentiellt skulle ha kunnat visa att den försäkrade ändå hade 
rätt till ersättning.36 

 
34 Försäkringskassan (2017), Framställan om ändring i Socialförsäkringsbalken. 
35 Försäkringskassan, PM 2017:3: Mera likformigt och högre rättslig kvalitet – en samman-
fattande analys av likformighet i handläggningen av sjukersättning. 
36 Försäkringskassan, Förutsättningar för utbyte till sjukersättning eller aktivitetsersättning i 
långa sjukfall – rättslig kvalitetsuppföljning, 2018:1. 
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Förändrad tillämpning utan förändringar i regelverket 

Beviljandefrekvensen av rätt till sjukersättning har alltså varierat kraf-
tigt över tid. Samtidigt har regelverket för sjukersättningen inte 
genomgått några större förändringar sedan 2008. Utredningen kan 
konstatera att det i allt väsentligt är samma bedömningsgrunder som 
gäller för att beviljas sjukersättning i dag såsom varit fallet sedan den 
1 juli 2008. En myndighets tillämpning kan dock ändras utan föränd-
ringar av gällande lagbestämmelser, t.ex. genom att myndigheten tar 
fram nya rättsliga ställningstaganden och/eller på grund av externa 
styrsignaler. 

De stora variationerna i beviljandet av sjukersättning och att detta 
beror på förändrad tillämpning hos Försäkringskassan har kunnat 
påvisas av flera olika granskande aktörer, liksom av Försäkringskas-
san själv. Riksrevisionen har konstaterat att såväl antalet nybeviljan-
den som beviljandefrekvensen varierar kraftigt över tid och följer 
samma mönster, med toppar 2009 och 2014 och med låga nivåer på 
beviljande 2010–2011 samt 2017.37 Riksrevisionen har konstaterat att 
antalet beviljanden av sjuk- och aktivitetsersättning halverades mellan 
åren 2003 och 2008 trots att olika mått på hälsa signalerade en stabil 
hälsoutveckling under samma period. En viktig orsak till nedgången 
var i stället enligt Riksrevisionen förändringar i Försäkringskassans 
arbetssätt och tillämpning av reglerna.38 Vad gäller nedgången efter 
år 2008 delar Riksrevisionen Försäkringskassans uppfattning att denna 
i stor utsträckning kan tillskrivas de skärpta krav för beviljande av 
sjukersättning som då infördes, inklusive avskaffandet av den tids-
begränsade sjukersättningen. Riksrevisionen konstaterar att eftersom 
regelverket inte genomgått några större förändringar under denna 
period kan variationerna tolkas som att Försäkringskassans tillämp-
ning av regelverket fått direkt genomslag på antal nybeviljanden varje 
år.39  

Inspektionen för socialförsäkringen har också konstaterat stora 
variationer i beviljandet av nya sjukersättningar, samt att dessa har 
varit stora även under tider då sjukförsäkringsreglerna har varit oför-
ändrade. Enligt ISF är en viktig förklaringsfaktor för fluktuationen i 
beviljandet att antalet långa sjukfall också har fluktuerat. ISF pekar 

 
37 Riksrevisionen 2018:9 s. 21. 
38 Riksrevisionen rapport 2018:9 s. 10 med hänvisning till Johansson m.fl. 2014. 
39 Riksrevisionen 2018:9, s. 21–22. Eftersom Riksrevisionens rapport är från 2018 har utveck-
lingen under senare år inte beaktats i den utredningen.  
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också på att en annan förklaring till att tillämpningen av de befintliga 
reglerna för beviljandet av sjukersättning har varierat över tid. Det 
har bl.a. funnits ett antal politiska mål om arbetslöshet och sjukfrån-
varo som kan ha påverkat utvecklingen av sjukpenning och sjuk-
ersättning, dvs. även med oförändrade regelverk.40 

Johansson m.fl.konstaterar att det finns ett samband mellan utveck-
lingen av antal beviljanden och förändringar i det formella regelverket, 
men även förändringar i antalet beviljanden trots frånvaro av föränd-
ringar i det formella regelverket. De konstaterar vidare att också 
förändringar av tillämpningen har haft betydelse för utvecklingen.41 

Också Försäkringskassan redogör i flera av myndighetens utvär-
deringar och rapporter för utgångspunkten att antalet och andelen 
avslag har ökat utan lagändringar och utan att rättspraxis har föränd-
rats på ett sätt som tydligt torde ha påverkat lagstiftningen och 
tillämpningen. Det framstår som att en förändrad tillämpning är den 
viktigaste orsaken till att fler ärenden avslås. Något som också talar 
för detta är det inte tycks ha skett några förändringar i vilka grupper 
som ansöker om sjukersättning vilket annars hade kunnat bidra till 
att förklara utvecklingen. Något som kan vara orsak till omkring till 
en fjärdedel av den ökade andelen avslag är att de handläggare som i 
den nya organisationen har fortsatt att hantera ansökningar om sjuk-
ersättning hade en högre andel avslag redan under 2014. Det innebär 
att ökningen av avslagen delvis kan bero på den omorganisation mellan 
avdelningen för sjukförmåner och avdelningen för funktionsnedsätt-
ning och varaktigt nedsatt arbetsförmåga som trädde i kraft vid års-
skiftet 2014/2015.42 

Försäkringskassan konstaterar att antalet personer med sjukersätt-
ning började minska redan år 2005, men att utvecklingen främst är en 
fortsatt effekt av de regeländringar som trädde i kraft i juli 2008. De 
skärpta kraven för rätt till ersättning bidrar också till att antalet 
personer med sjukersättning fortsätter att minska. Varje månad är 
det fler personer med sjukersättning enligt det tidigare regelverket 
som går i ålderspension än personer som nybeviljas sjukersättningen.43 

 
40 Inspektionen för socialförsäkringen, Stabilitet i sjukfrånvaron, rapport 2012:15, s. 19. ISF näm-
ner som exempel den tidigare socialdemokratiska regeringens mål om 4 procents öppen arbets-
löshet och mål om en halvering av antalet sjukdagar mellan 2002 och 2008. 
41 Johansson m.fl. (2014). 
42 Försäkringskassan, Mera likformigt och högre rättslig kvalitet – en sammanfattande analys 
av likformighet i handläggningen av sjukersättning, PM 2017:3 
43 Försäkringskassan, Uppföljning av sjukfrånvarons utveckling 2020, s. 4. 
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En mer korrekt tillämpning av regelverket? 

En förklaring till de senaste årens minskning av inflödet till sjukersätt-
ning är således att avslagsandelarna successivt har ökat, samtidigt som 
färre utbytesärenden har initierats. Enligt Försäkringskassan utgör 
kvalitetshöjande åtgärder och att en mer korrekt tillämpning av det 
regelverk som trädde i kraft i juli 2008 har utvecklats sedan 2015 de 
viktigaste orsakerna till att fler ärenden avslås sedan 2015. Tillämp-
ningen leder enligt myndigheten till att ett mer begränsat antal indi-
vider bedöms uppfylla kriterierna för att beviljas sjukersättning. Skill-
naderna i kriterierna för rätten till sjukpenning respektive sjukersättning 
har därmed enligt Försäkringskassan även blivit tydligare. Försäkrings-
kassan konstaterar också, i likhet med Riksrevisionen, att det under 
samma period inte har skett någon förändring i lagstiftning eller rätts-
praxis.44  

Som en konsekvens av detta menar Försäkringskassan vidare att 
fler individer kvarstår i långvariga sjukskrivningar, även om nedsätt-
ningen av arbetsförmågan kan vara stadigvarande nedsatt och att reha-
biliteringsmöjligheterna bedöms vara uttömda. Försäkringskassan 
anser att det framför allt är skillnaderna i de olika arbetsmarknads-
begreppen som används för rätten till sjukersättning respektive sjuk-
penning som är huvudorsak till den utveckling som skett.45  

Rättsliga kvalitetsuppföljningar och andra åtgärder 

Försäkringskassan har vid flera tillfällen de senaste åren granskat den 
rättsliga kvaliteten i sjuk- och aktivitetsersättningsärenden. Rätts-
avdelningen på Försäkringskassan har sedan år 2014 också genom-
fört fördjupade rättsliga kvalitetsuppföljningar. En rättslig kvalitets-
uppföljning innebär att granskare bedömer ärenden utifrån gällande 
rätt och den dokumentation som finns i akten. Utredningen kan kon-
statera att det finns en nära tidsmässig korrelation mellan Försäkrings-
kassans rättsliga uppföljningar och myndighetens förändrade till-
lämpning av regelverket. De rättsliga kvalitetsuppföljningarna och 
åtgärderna som där föreslås synes således ha en mycket starkt nor-
merande verkan på handläggningen av ärenden om sjukersättning 

 
44 Försäkringskassan, skrivelse till regeringen, S2017/06851/SF och Försäkringskassan: Utgifts-
prognos för budgetåren 2017–2022, Rapport 2017-10-25. 
45 Försäkringskassan, skrivelse till regeringen, S2017/06851/SF, s. 10. 
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och aktivitetsersättning. Det är också Försäkringskassans uppfatt-
ning att den ökade andelen avslag delvis beror på de åtgärder som 
vidtogs efter att myndigheten under 2015 genomförde en gransk-
ning av den rättsliga kvaliteten i sjukersättningsärendena.46  

Försäkringskassan har betonat att de rättsliga kvalitetsuppfölj-
ningarna inte ensamma legat till grund för förändringarna; åtgärder 
med avsikt att höja kvaliteten påbörjades redan under 2014. 

Ytterligare åtgärder i form av bl.a. utbildningsinsatser och änd-
ringar i styrande dokument har satts in som följd av resultatet i de 
rättsliga kvalitetsuppföljningarna. De två vanligaste rekommendatio-
nerna som följer av de rättsliga kvalitetsuppföljningarna är att utbilda 
handläggare och att ändra i styrande dokument. Dessa rekommen-
dationer följs nästan alltid upp inom ramen för efterföljande verk-
samhetsutveckling. Av intervjuresultat framgår dock att utbildning 
brukar prioriteras bort om inflödet av ärenden ökar. Utbildningar är 
något som handläggarna generellt ser som positivt men ibland lyfts 
även frågan om utbildning verkligen leder till effekter på den rättliga 
kvaliteten.47  

Hösten 2014 granskade Försäkringskassan 700 sjukersättnings-
ärenden från januari–september samma år, där myndigheten hade 
fattat beslut om beviljande av ersättning (både efter ansökan och efter 
utbyte av sjukpenning mot sjukersättning).48 I endast 45 procent av 
dessa ärenden ansåg granskarna att den utredning som genomförts 
var tillräcklig för att motivera ett beslut om beviljande av ersättning. 
I resterande ärenden ansågs antingen beslutet vara felaktigt eller 
utredningen otillräcklig för att ligga till grund för beslut. Granskarna 
pekade på flera förbättringsområden som innefattade bl.a. besluts-
fattarnas kunskaper om sjukersättningsreglerna och förmåga att tolka 
och tillämpa begrepp som arbetsförmåga, arbetsmarknaden och stadig-
varande, samt användningen av försäkringsmedicinska konsultatio-
ner.49 De vanligaste orsakerna till skillnaderna i bedömningen var att 
granskarna bedömde att arbetsförmågan inte var nedsatt i förhållande 
till hela arbetsmarknaden och att arbetslivsinriktad rehabilitering 
ansågs kunna förbättra arbetsförmågan. 

 
46 Försäkringskassan, Utgiftsprognos för budgetåren 2020–2023, rapport 2020-07-27. 
47 Försäkringskassan, Rättsliga kvalitetsuppföljningar 2014–2017 – en metaanalys, PM 2018:6. 
48 Försäkringskassan, Rättslig kvalitetsuppföljning, 2015:4, Beslutsunderlag och beslut i sjuk-
ersättningsärenden. 
49 Försäkringskassan, 2015:4.  
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Ytterligare kvalitetsuppföljningar har gjorts efter detta. 2016 grans-
kade Försäkringskassan ärenden om aktivitetsersättning, se vidare 
avsnitt 11.2.7.  

2017 gjorde Försäkringskassan en ytterligare granskning av den 
rättsliga kvaliteten i beslut om sjukersättning.50 Den här gången 
granskades beslut som hade fattas under perioden juni–september 
2016. I granskningen användes samma metod som den föregående 
rättsliga granskningen. I denna granskning bedömdes att 96 procent 
av de ärenden som avslagits var tillräckligt utredda och av dessa an-
sågs i stort sett samtliga beslut vara korrekta. När det gäller ärenden 
där sjukersättning beviljades bedömde granskarna att närmare en 
tredjedel inte var tillräckligt utredda. Av de beviljade ärendena som 
ansågs tillräckligt utredda ansågs att arbetsförmågan i 37 procent av 
fallen inte var stadigvarande nedsatt med minst en fjärdedel. De van-
ligaste orsakerna till skillnaderna i bedömningen var att granskarna 
bedömde att arbetsförmågan inte var nedsatt i förhållande till hela 
arbetsmarknaden och att arbetslivsinriktad rehabilitering ansågs kunna 
förbättra arbetsförmågan. Sammanfattningsvis visade den gransk-
ningen enligt Försäkringskassan att de ärenden som avslagits i hög 
grad varit tillräckligt utredda och lett till ett korrekt beslut. Gällande 
de ärenden som däremot beviljades sjukersättning bedömdes bristerna 
som uppmärksammats i den föregående kvalitetsuppföljningen fort-
farande kvarstå samt att bristerna inom utredningen hade ökat i denna 
granskning. Att andelen avslag var så hög som 70 procent ger enligt 
Försäkringskassan en indikation om att kunskaperna om kraven för 
rätt till sjukersättning var bristfälliga, men inte bland myndighetens 
handläggare utan bland de försäkrade och läkare. I uppföljningen kon-
staterades också att de brister som framkom i den tidigare rättsliga 
uppföljningen i huvudsak kvarstod. Vad gäller kvaliteten i utredning-
arna konstaterades en tydlig försämring, medan kvaliteten i bedöm-
ningarna hade förbättrats något. Försäkringskassan konstaterade att 
de åtgärder som hade vidtagits sedan den förra uppföljningen antingen 
saknat precision eller inte varit tillräckligt omfattande. Granskarna 
konstaterade att det främst var beslutsfattarnas förmåga att analysera 
och värdera bevisning utifrån rättspraxis där bristerna fanns.51 

Dessa kvalitetsuppföljningar har genomförts genom att en liten 
grupp granskare (i granskningen 2015 var det t.ex. sju personer, varav 

 
50 Försäkringskassan, 2017:3, Sjukersättning – Rättslig kvalitetsuppföljning. 
51 Försäkringskassan, 2017:3. 
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tre processförare och fyra omprövare) har granskat ärendena. Det 
framgår inte av kvalitetsuppföljningarna vad som garanterar att dessa 
har inneburit en mer korrekt bedömning av ärendena än tidigare 
bedömningar av de beslutsfattare som har beslutat i ärendet. Det kan 
noteras att de huvudsakliga områden där kvalitetsgranskningen enligt 
Försäkringskassan visade på bristande kunskaper rörde områden där 
begreppen innefattar ett stort mått av bedömningsutrymme. Gransk-
ningen i de rättsliga kvalitetsuppföljningarna har baserats på en ny 
bedömning av ärendena och alltså inte utgjort en granskning i ljuset 
av t.ex. ny rättspraxis. 

Försäkringskassan har i en metaanalys av de rättsliga kvalitetsupp-
följningarna52 konstaterat bl.a. att det har funnits två områden av 
huvudsakliga brister i de granskade ärendena. Det första området är 
att de medicinska underlagen i utredningarna inte är tillräckliga. Det 
andra området består i att bedömningarna brister då de görs mot ett 
arbetsmarknadsbegrepp eller aktivitet där lagstiftaren inte angett ett 
tydligt innehåll. Resultaten visar också att det finns förmånsöver-
gripande brister i upprättandet av olika typer av planer och i besluts-
motiveringarna. Analysen av orsakerna till de huvudsakliga bristerna 
är att de till stor del kan hänföras till ett tolkningsutrymme i reglerna. 
Detta fortplantar sig sedan i hela utredningsprocessen. Brister som 
uppstår när ett beslut tas när det finns ett tolkningsutrymme, har att 
göra med hur man värderar olika uppgifter, vilka uppgifter som be-
hövs och hur säkra handläggarna behöver vara för att ta ett beslut. 
Bevisvärdering och utredningsmetodik framstår då som områden 
som myndigheten behöver utveckla. Enligt Försäkringskassans arbets-
ordning är det vidare Rättsavdelningen som har tolkningsföreträde 
när det gäller hur reglerna ska tolkas. I intervjuerna i metaanalysen 
har det dock framkommit att några av verksamhetsutvecklarna på 
försäkringsavdelningarna inte alltid hållit med om tolkningen eller 
innebörden av gällande rätt som görs i de rättsliga kvalitetsuppfölj-
ningarna bland annat för att de inte vet vad som ligger bakom den 
och bedömer att den varit för strikt. 

Också Inspektionen för socialförsäkringen har undersökt bl.a. de 
rättsliga kvalitetsuppföljningar som Försäkringskassan (och Pensions-
myndigheten) genomför.53 ISF koncentrerade granskningen till den 
rättsliga kvaliteten, som i detta sammanhang har inneburit förmågan 

 
52 Försäkringskassan, Rättsliga kvalitetsuppföljningar 2014–2017 – en metaanalys, PM 2018:6. 
53 ISF rapport 2018:1. 
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att fatta korrekta beslut i försäkringsärendena utifrån tillräckliga be-
slutsunderlag. ISF konstaterar bl.a. att det kräver mycket resurser att 
mäta rättslig kvalitet, men också att de rättsliga kvalitetsuppföljning-
arna är viktiga som ett underlag för att hitta lösningar på problemen 
och för att utveckla kvaliteten. 

Styrning av Försäkringskassan  

Av intresse för bakgrunden till Försäkringskassans arbete med bl.a. 
rättsliga kvalitetsuppföljningar samt den förändrade tillämpningen 
under framför allt senare år är också styrningen av myndigheten.  

Styrningen sker via den så kallade normgivningsmakten, genom att 
riksdagen stiftar lagar, ofta i form av ramlagar, och genom av reger-
ingen utfärdade förordningar.54 Myndigheters huvudsakliga uppgifter 
regleras till exempel i förordningar i form av instruktioner. Reger-
ingen styr myndighetens organisering genom att bestämma om myn-
digheten ska vara en styrelsemyndighet, nämndmyndighet eller en-
rådighetsmyndighet. Regeringen styr även genom utnämningsmakten, 
som ger regeringen uppgiften att tillsätta myndighetschefer och even-
tuella styrelseledamöter.55 Riksdagen och regeringen styr även myn-
digheterna genom finansmakten. Varje år beslutar riksdagen om bud-
getpropositionen, som bland annat anger de ekonomiska ramarna för 
myndighetens verksamhetsområden.  

De myndigheter som lyder under regeringen styrs även bl.a. 
genom årliga regleringsbrev. I dessa regleringsbrev preciseras reger-
ingens styrning av myndigheten för det kommande året. Det kan t.ex. 
handla om att regeringen anser att myndigheten särskilt ska priori-
tera ett visst område eller om mål som ska gälla för hela eller delar av 
myndighetens verksamhet. Regeringen kan därutöver även besluta om 
särskilda regeringsuppdrag. 

Riksdagen och regeringen styr också myndigheterna genom den 
så kallade kontrollmakten. Kontrollmakten är ett något mindre for-
mellt styrverktyg, och handlar om hur riksdagen kontrollerar reger-
ingens och myndigheternas arbete, samt hur regeringen kontrollerar 
myndigheterna genom exempelvis mål- och resultatdialoger och in-
formella kontakter. Den formella styrningen anger en ram, där riks-

 
54 8 kap. 1 § RF. 
55 12 kap. 5 § RF. 
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dagen och regeringen sedan använder informella kontakter för att 
förtydliga den formella styrningen samt för att utbyta information 
med myndigheten. Styrning genom kontroll sker även genom upp-
följning och revision av till exempel Riksrevisionen. Till styrning 
genom kontroll räknas även den granskning som Riksdagens om-
budsmän (JO) och Justitiekanslern (JK) kan göra av myndigheterna, 
samt förvaltningsdomstolarnas överprövning av de myndighetsbeslut 
som har överklagats.56 Förutom detta finns också andra myndigheter 
som granskar delar av den statliga verksamheten, i Försäkringskassans 
fall ISF och i viss utsträckning också Statskontoret. 

Myndigheterna ska verkställa politiken som riksdagen och reger-
ingen har beslutat om. Men riksdagen och regeringen får inte be-
stämma hur en myndighet ska besluta i ett ärende som rör myndig-
hetsutövning mot en enskild eller hur myndigheterna ska tillämpa 
en lag.57 Utifrån de givna ramarna styr myndighetsledningen verk-
samheten genom exempelvis chefstillsättningar, verksamhetsplaner, 
handläggnings- och arbetsordningar samt genom att följa upp och 
kontrollera sin verksamhet. 

När det gäller Försäkringskassan hade myndigheten under flera 
år och fram t.o.m. 2015 mål i regleringsbrevet som fokuserade på att 
myndigheten skulle verka för att bidra till det övergripande, riks-
dagsbundna målet att ”frånvaron från arbete på grund av sjukdom 
ska ligga på en långsiktigt stabil och låg nivå”.58 Även 2016 angavs 
samma inriktning på målet i Försäkringskassans regleringsbrev. För 
2016 kompletterades även målet enligt följande:  

Försäkringskassan ska även verka för att sjukpenningtalet i december 
2020 inte överstiger 9,0 dagar. Samtidigt ska antalet nybeviljade sjuk-
ersättningar inte överstiga 18 000 i genomsnitt per år under 2016–2020. 
Skillnaden i sjukpenningtal mellan kvinnor och män ska också minska. 

I regleringsbrevet för 2016 fanns alltså ett konkret nominellt mål för 
sjukpenningtalet och ett uttryckt ”tak” för sjukersättningen. Samma 
mål fanns med i Försäkringskassans regleringsbrev för 2017 och 
2018. Det uttryckta taket har sannolikt främst utgjort en signal till 
Försäkringskassan om att avsikten inte varit att försäkrade, för att få 

 
56 Myndighetsförordningen (2007:515) och 11–13 kap. RF. 
57 12 kap. 2 § RF. 
58 Detta riksdagsbundna mål – som avser mål i statens budget för utgiftsområde 10 Ekonomisk 
trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning, där bl.a. sjukersättning och aktivitetsersätt-
ning ingår – gäller sedan 2009. 
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ned sjukpenningtalet, i stället skulle beviljas sjukersättning. I april 
2018 ändrades målet, bl.a. genom en kompletterande skrivning om 
att: ”Målen ska nås i samverkan med och genom insatser av arbets-
givare, myndigheter och andra berörda aktörer. En del är att sjuk-
frånvarons arbetsrelaterade orsaker undanröjs.”  

I Försäkringskassans regleringsbrev för 2019 fanns inte tidigare 
års skrivning vad gäller målet att Försäkringskassan ska verka för att 
sjukpenningtalet i december 2020 inte ska överstiga 9,0 dagar samt 
att antalet nybeviljade sjukersättningar inte ska överstiga 18 000 i 
genomsnitt per år under 2016–2020 med. I myndighetens reglerings-
brev för 2019 och 2020 lyfts i stället fram att målet för sjukförsäk-
ringen är att den ska ge ekonomisk trygghet vid sjukdom och ett 
effektivt stöd för att individen ska återfå arbetsförmågan och återgå 
i arbete. Dessutom fokuseras på att tillämpningen av regelverket ska 
vara enhetlig och rättssäker för individen samt för att nå målet ska 
rätt ersättning ges till rätt person och stöd ges för återgång i arbete 
genom samverkan med arbetsgivare, myndigheter och andra berörda 
aktörer.  

Regleringsbrevens utformning och innehåll har, som också är av-
sett, påverkan på myndigheternas verksamhet. ISF har pekat på att 
uttalade mål i regleringsbreven även påverkar enskilda handläggares 
arbete.59 Det mål om 9,0 sjukdagar som fanns med i regleringsbrevet 
till Försäkringskassan fr.o.m. 2016 och effekterna av detta i tillämp-
ningen har blivit mycket omtalat i debatten om sjukförsäkringen. 
ISF:s granskning visar att uttalanden från regeringen och general-
direktören tolkas som direkta styrsignaler ute i den lokala verksam-
heten, vilket gör att politikens vilja får direkta effekter t.ex. avseende 
hur handläggarna använder lagens bedömningsutrymme. Skiftet i myn-
dighetens styrning utifrån regeringens fokusändring skapar nya villkor 
på den lokala handläggningsnivån. Nya villkor medför att handläg-
garnas arbete förändras vilket till syvende och sist påverkar hur de 
använder det bedömningsutrymme som lagen tillåter. Det påverkar 
i sin tur myndighetens förtroende och sjukpenningtalets utveckling.60  

I analogi med ISF:s analys om målet för sjukpenningen bör även 
liknande slutsatser kunna dras i frågan om annan handläggning på 
myndigheten. Som ISF har visat påverkar regleringsbrevens innehåll 
handläggningen och bedömningen i enskilda ärenden. Denna påver-

 
59 ISF, Förändrad styrning av och i Försäkringskassan, rapport 2018:16. 
60 ISF, 2018:16 Förändrad styrning av och i Försäkringskassan, s. 14. 
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kan kan inte anses vara kopplad specifikt till sjukpenning utan torde 
snarast vara en mer generell effekt. Det kan också konstateras att 
uttalanden i regleringsbreven till Försäkringskassan om angivna tal i 
sjukersättningen sammanfaller med att handläggningen blev striktare 
och att avslagsandelen började öka.  

Slutsatser om Försäkringskassans tillämpning 

Utredningen kan konstatera att de regelförändringar som trädde 
i kraft i juli 2008, med betydligt striktare förutsättningar för att be-
viljas sjukersättning och borttagande av den tidsbegränsade ersätt-
ningen, har lett till stora förändringar av beviljandegraden. Vidare 
kan också konstateras att den ökade andelen avslag som meddelats 
sedan dess (framför allt från 2015 och framåt) och som till stor del 
består av en stor minskning av antalet utbytesärenden från sjukpen-
ning till sjukersättningen, i huvudsak beror på Försäkringskassans 
tillämpning och inte på några förändringar i regelverk och rättspraxis. 

Baserat på Försäkringskassans egna slutsatser från framför allt 
myndigheten rättsliga kvalitetsuppföljningar av sjukersättningen, är 
tolkningen att myndigheten därmed också anser att handläggningen 
och bedömningen av rätten till sjukersättning var bristande under 
åren 2008–2015, med en alltför generös tillämpning som medförde 
att fler personer fick sjukersättning beviljat än vad som egentligen 
borde varit fallet, om tillämpningen varit mer korrekt under dessa år. 
I Försäkringskassans årsredovisning för 2015 framkommer att myn-
digheten bedömer att utredning av det grundläggande kriteriet ned-
satt arbetsförmåga i sjukersättningsärenden utgjorde ett utvecklings-
område med förbättringspotential både vad gäller utredning och 
bedömning av arbetsförmåga, liksom i användningen av försäkrings-
medicinska konsultationer. Myndighetens analys visade på att det 
handlade om brister i kompetens, i underlag och att kvalitets- och 
tillämpningsfrågor under en tid inte hade varit i fokus.  

Frågan uppkommer då om denna analys stämmer: innebär För-
säkringskassans förnyade synsätt på sjukersättningen med en mer 
restriktiv tillämpning en mer korrekt tillämpning sett till regelverket 
och rådande rättsläge? Försäkringskassan redogör i flera rapporter 
för att myndigheten själv anser att det har funnits kvalitetsbrister i 
de beslut där sjukersättning har beviljats. I de rättsliga kvalitets-
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granskningarna anges exempel på dessa brister i enskilda beslut. De 
stora skillnaderna i tillämpningen och felaktigheter i tidigare beslut 
har enligt Försäkringskassan berott på bristande utredning i bifalls-
ärenden, medan utredningarna anses ha varit tillräckliga i beslut om 
avslag. Det tycks således delvis handlat om bristande kunskaper i 
myndighetens utredningsskyldighet. Försäkringskassan pekar också 
på okunskap hos handläggarna kring centrala begrepp som arbets-
förmåga, arbetsmarknad och stadigvarande nedsättning. Även begrep-
pens otydliga innebörd anges som ett problem för tillämpningen. 

Utredningen anser att det baserat på undersökningsmaterialet inte 
går att dra några definitiva slutsatser i denna fråga. Det är också svårt 
att jämföra kategorierna avslags- och bifallsbeslut eftersom beslut 
som är gynnande för den enskilde endast kan överklagas av Det all-
männa ombudet för socialförsäkringen, medan enskilda har möjlig-
het att överklaga beslut som gått denne emot. 

Oavsett om Försäkringskassans tidigare tillämpning eller den från 
ca 2015 mer restriktiva varianten kan anses vara mest korrekt, inne-
bär den kraftiga variationen i tillämpningen i sig ett problem avse-
ende bl.a. rättssäkerhet, förutsebarhet och tilltron till försäkringen. 

I en skrivelse till regeringen med förslag om regeländringar för 
sjukersättningen beskriver Försäkringskassan att det finns problem 
med det restriktiva regelverket och konsekvenserna av tillämpningen 
av detta regelverk.61 Dessutom anser myndigheten av dagens regler 
slår orimligt hårt i vissa fall, i och med att det aldrig är tillåtet att ta 
några som helst hänsyn till individuella förhållanden när rätten till 
sjukersättning ska prövas. Denna skrivelse lämnades till regeringen i 
november 2017. Det är alltså samma år som beviljandegraden avse-
ende ansökningar om sjukersättning nådde en ny lägstanivå. Skrivel-
sen innehåller ingen analys om myndighetens förändrade tillämpning 
under de föregående åren. 

Utredningen finner således sammantaget att Försäkringskassans 
förändrade tillämpning av regelverket, med en kraftig ökning av an-
talet avslag och minskat antal utbytesärenden, är den enskilda faktor 
som mest förklarar variationen i beviljandegraden. Utifrån omstän-
digheten att några förändringar i regelverket eller rättspraxis under 
perioden inte har skett finns det anledning att förhålla sig kritisk till 
den utveckling som skett inom tillämpningen. Rättsliga kvalitets-
uppföljningar från Försäkringskassans sida har pekat på brister i hand-

 
61 Försäkringskassan, 2017, Framställan om ändring i Socialförsäkringsbalken, (S2017/06851/SF). 
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läggningen och bedömningen. Samtidigt är bedömningsutrymmet stort 
för enskilda beslutsfattare och begreppen inom försäkringen svår-
bedömda. Det kan ifrågasättas om det kan sägas finnas stöd för en 
så kraftig förändring av tillämpningen utifrån granskningar där olika 
bedömare gör olika bedömningar av materialet och utan förändringar 
i exempelvis rättspraxis. Försäkringskassan har också redogjort för 
att en delförklaring till den ökade andelen avslag är myndighetens 
omorganisation där de handläggare som hade en större andel avslag 
kom att få hantera sjukersättningen.  

Ett viktigt perspektiv i denna fråga är också att sjukförsäkringen 
utgör rättighetslagstiftning. Den som uppfyller kriterierna för att be-
viljas ersättning enligt regelverket har också rätt till denna ersättning 
och ett avslagsbeslut för den enskilde är möjligt att överklaga till 
domstol. Antalet personer som beviljas ersättning ett enskilt år ska 
endast vara beroende av hur många som uppfyller kraven för ersätt-
ningen. Detta får betydelse framför allt kring aspekter som gäller 
styrningen av Försäkringskassan. I fallet med sjukersättning har bl.a. 
en kraftig förändring i tillämpningen sammanfallit i tid med att reger-
ingen uppställt nominella mål för sjukersättningen. Det kan även 
konstateras att den rättsliga kvalitetsuppföljning som genomfördes 
2015 sammanfaller i tid med att antalet nybeviljanden och personer 
med sjukersättning ökade under perioden dessförinnan, för att nå en 
topp under 2014. 

7.2.9 Slutsatser om variationen i tillämpning 

Utredningen har i detta avsnitt diskuterat frågan om variationen i 
tillämpningen över tid och vilka orsaker – interna och externa – som 
kan tänkas utgöra förklaringsmodeller till dessa variationer. 

En första slutsats som kan dras utifrån statistiken för sjuk- och 
aktivitetsersättningen är att försäkringen har problem med stabilitet 
i tillämpningen. Nybeviljandet av sjukersättning per år har framför allt 
minskat kraftigt sedan 2015. Avslagsfrekvensen har ökat kraftigt, 
från 43 procent år 2014 till 70 procent år 2019. Antalet personer som 
har sjukersättning minskar också kraftigt. Försäkringskassans pro-
gnoser pekar på en fortsatt utveckling åt samma håll.  

Som utredningen har konstaterat innebär stora variationer och en 
instabil tillämpning problem för rättssäkerhet, förutsebarhet och tillit 
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till försäkringen. När tillämpningen varierar över tid utan att några 
större regeländringar har genomförts för sjukförsäkringen kan det 
äventyra rättssäkerheten över tid. Dessutom finns det en risk för att 
tilltron till socialförsäkringssystemet och förtroendet för Försäkrings-
kassan skadas.62 

Utredningen drar vidare slutsatsen att problembilden med varia-
tioner i tillämpningen till största delen beror på Försäkringskassans 
förändrade tillämpning av regelverket. Övriga faktorer bedöms ha liten 
eller ingen betydelse för denna variation i tillämpningen. I kapitel 4 
redogörs för arbetsmarknadens utveckling och hälsofaktorer hos be-
folkningen. Ingen sådan utveckling av dessa faktorer under perioden 
kan skönjas som förklarar variationen i tillämpningen. 

Någon förklaring till denna kraftiga variation står inte heller att 
finna i förändringar av regelverket. År 2008 genomfördes stora för-
ändringar i sjukförsäkringen och regelverken för såväl sjuk- och 
aktivitetsersättningen som sjukpenningen ändrades i grunden. Under 
de tretton år som gått har emellertid regelverket inte ändrats på 
någon väsentlig punkt. Vissa förändringar i regelverket för sjukpen-
ningen 2016 bör förvisso ha påverkat risken för försäkrade att bli 
kvar i långa sjukskrivningar, men torde inte i övrigt ha haft inverkan 
på variationen i beviljandegrad av sjuk- eller aktivitetsersättning. 
Utredningen har vidare kunnat konstatera att det inte heller finns 
stöd i rättspraxis från Högsta förvaltningsdomstolen från denna 
period som motiverar denna förändring mot en striktare tillämpning; 
tvärtom får rättspraxis anses ha gått i en något generösare riktning vad 
avser kraven för att beviljas sjukersättning eller aktivitetsersättning.  

Den normerande effekten av styrning av myndigheten ska inte 
underskattas. Utredningen drar liksom Inspektionen för socialför-
säkringen slutsatsen att innehållet bl.a. i regleringsbrev påverkar myn-
dighetens arbete ner på handläggarnivå. Det kan konstateras att För-
säkringskassans regleringsbrev för 2016 och framåt innehåller mål 
om ett ”tak” för nybeviljade sjukersättningar (18 000).  

Den avgörande faktorn som förklarar variationen i antal beviljade 
ersättningar är således Försäkringskassans förändrade tillämpning av 
regelverket. Försäkringskassan har förändrat sin tillämpning och av-
sevärt skärpt denna från och med 2015. Som utredningen har kunnat 
konstatera vilar inte heller slutsatserna i Försäkringskassans rättsliga 
kvalitetsuppföljningar på någon förändring i regelverk eller rätts-

 
62 Jfr slutsatserna i ISF rapport Förändrad styrning av och i Försäkringskassan, 2018:16. 
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praxis. En sådan kraftig variation som skett, och som inte har stöd i 
någon extern faktor, får anses problematisk. Utredningen kan vidare 
allmänt konstatera att det förefaller finnas en diskrepans mellan rätts-
enheten och handläggande enheter inom Försäkringskassan när det 
gäller värdering av tillräcklig utredning i ärenden och bedömningar 
av regelverkets rättsliga begrepp såsom arbetsförmåge- och arbets-
marknadsbegreppen. De bedömningar som de rättsliga kvalitetsupp-
följningarna ger generellt uttryck för en betydligt striktare tillämp-
ning och värdering av underlaget än hos t.ex. beslutsfattarna i det 
dagliga arbetet, vilket också har framkommit t.ex. i intervjuer vid upp-
följning av kvalitetsuppföljningarna. Denna diskrepans får i sig anses 
utgöra ett problem för värderingen av bedömningarna i underlaget. 

Försäkringskassan har inom ramen för de rättsliga kvalitetsuppfölj-
ningarna bl.a. identifierat bristande kompetens och behov av mer ut-
bildning för handläggarna, men också på att oklarhet i rättsliga begrepp 
leder till kvalitetsbrister och felaktig tillämpning.  

7.3 Kraven för att beviljas sjukersättning 
och de försäkrades möjligheter att  
försörja sig på arbetsmarknaden 

I avsnittet ovan diskuterades frågan om sjukersättningens variation 
över tid, tänkbara orsaker till denna variation och de problem som 
kan uppstå vid en instabilitet av tillämpningen över tid. Utredningens 
hypotes är, som redogjordes för under detta avsnitt, att den faktor 
som bäst förklarar den stora variationen i antal beviljade sjukersätt-
ningar är Försäkringskassans förändrade tillämpning av regelverket 
och att denna inte har stöd i rättsliga förändringar av detsamma. 

Samtidigt som tillämpningen av reglerna om sjukersättning har 
blivit mer restriktiv har flera rapporter och skrivelser från myndig-
heter gett signaler om att det finns en stor diskrepans mellan vad 
reglerna anger som krav för att beviljas sjukersättning och de försäk-
rades faktiska möjligheter att försörja sig på arbetsmarknaden efter 
att ha nekats sjukersättning. I de rapporter som refereras nedan anges 
att sjukersättningens nuvarande regelverk har brister och därutöver 
att tillämpningen får otillfredsställande konsekvenser för enskilda 
försäkrade. I utredningsdirektiven konstaterar regeringen att det är 
angeläget att den försäkrades arbetsförmåga i möjligaste utsträck-
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ning tas tillvara och att regelverket är ändamålsenligt utformat så att 
rätt ersättning ges till rätt person. I direktiven återges emellertid också 
de problem som har berörts av myndigheterna ovan. En andra huvud-
fråga i utredningens uppdrag är således problemet med diskrepansen 
mellan kraven i försäkringen och de försäkrades möjligheter att för-
sörja sig på arbetsmarknaden. 
Uttrycket ”att falla mellan stolarna” används ofta för att beskriva 

det som händer när en individ hamnar mellan trygghetssystem och 
inte får det stöd han eller hon behöver. Inom ramen för sjukförsäk-
ringssystemet kan försäkrade falla mellan stolarna på flera olika sätt. 
En vanlig situation är att individen efter att ha nekats sjukpenning i 
övergången mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen för-
lorar sin sjukpenninggrundande inkomst. En annan beskrivning av en 
situation då den försäkrade faller mellan stolarna är då individen inte 
får tillräckligt stöd för att återfå arbetsförmåga, eller på annat sätt 
kunna avsluta sin sjukskrivning. Det kan till exempel inträffa när en 
försäkrad får ersättning från Försäkringskassan men inte får det stöd 
från annat håll som behövs för att kunna återfå arbetsförmåga, 
exempelvis samordnad rehabilitering. Inom sjukersättningens om-
råde får dock uttrycket i första hand anses handla om de fall där den 
försäkrade efter en ansökan om sjukersättning får ett avslagsbeslut 
med motiveringen att han eller hon bedöms ha arbetsförmåga i ett 
förvärvsarbete, men samtidigt i praktiken inte kan få ett sådant 
arbete och därmed inte heller försörja sig utifrån den arbetsförmåga 
som bedöms finnas kvar. 

Försäkringskassans skrivelse till regeringen i november 2017 

I direktiven återges slutsatserna i en skrivelse från Försäkringskassan 
till regeringen från november 2017.63 Enligt direktiven anges särskilt 
att utredningen också ska beakta denna skrivelse vid genomförandet 
av uppdraget. Försäkringskassan har i denna påpekat en rad svårig-
heter vid tillämpningen av arbetsmarknadsbegreppet vid bedöm-
ningen av rätt till sjukersättning. Huvudsyftet med skrivelsen är 
enligt Försäkringskassans att få till stånd en rimligare bedömning av 
rätten till sjukersättning än vad som är möjligt i dag. Försäkringskassan 
uttrycker således att den tillämpning som sker i dagsläget utifrån 

 
63 Försäkringskassan (2017), Skrivelse till regeringen. 
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gällande regelverk får orimliga konsekvenser och att dagens regler 
slår orimligt hårt mot individer med mycket begränsade möjligheter 
att försörja sig på arbetsmarknaden. Det arbete som arbetsförmågan 
bedöms emot ska enligt Försäkringskassans förslag i skrivelsen rent 
faktiskt finnas på normal eller skyddad arbetsmarknad eller gå att 
ordna inom en rimlig framtid även om det inte finns tillgängligt vid 
bedömningen.  

Arbetsförmedlingen har i detta sammanhang till utredningen fram-
fört att det kan vara missvisande att, som Försäkringskassan framför 
i sin skrivelse, säga att det finns en ”skyddad arbetsmarknad”. Utifrån 
Arbetsförmedlingens perspektiv finns endast en arbetsmarknad. På 
denna kan en arbetsgivare genom olika bidrag få kompensation för 
att det aktuella arbetet anpassas efter den enskilda individens behov 
utifrån en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. 
Skyddade arbeten anordnas av Samhall genom avtal med andra före-
tag på arbetsmarknaden som har behov av arbetskraft antingen för 
att tillhandahålla tjänster eller i sin produktion. Också kommuner 
kan skapa arbetstillfällen för att lösa behov inom den kommunala 
verksamheten genom offentligt skyddat arbete, OSA. Dessa typer 
av bidrag till arbetsgivare regleras i förordningen 2017:462. Bidraget 
till Samhall AB regleras i förordningen 2018:1528.  

I skrivelsen konstaterar Försäkringskassan vidare att dagens regel-
verk resulterar bl.a. i att individer blir fast i långa sjukskrivningar.64 
Det beror enligt Försäkringskassan bland annat på att arbetsmark-
nadsbegreppet definieras på olika sätt i sjukpenningreglerna och 
reglerna för sjukersättning. Rätten till sjukpenning bedöms mot ett 
snävare arbetsmarknadsbegrepp efter dag 180 (för arbetslösa fr.om. 
dag 1) i rehabiliteringskedjan än det som gäller för prövningen av 
rätten till sjukersättning. Bedömningen av rätten till sjukpenning görs 
mot ett arbete som är normalt förekommande på arbetsmarknaden 
eller mot ett annat lämpligt arbete som är tillgängligt för den försäk-
rade. Bedömningen av rätten till sjukersättning görs mot ett arbete 
som inte behöver vara tillgängligt för den försäkrade. Dessutom med-
för tillämpningen av dagens regler att de slår orimligt hårt i vissa fall 
i och med att det aldrig är tillåtet att ta hänsyn till individuella för-
hållanden när rätten till sjukersättning bedöms.  

För att åstadkomma att bedömningen av arbetsförmågan görs 
mot ett mera konkret arbetsmarknadsbegrepp i stället för som i dag 

 
64 Försäkringskassan (2017). 
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mot ett teoretiskt begrepp gör Försäkringskassan gällande att begrep-
pet behöver ändras till samma begrepp som gäller för sjukpenning, 
och att myndigheten vid bedömningen av arbetsförmågan alltså ska 
beakta den försäkrades förmåga att förvärvsarbeta i ett ”normalt före-
kommande eller i ett annat för personen lämpligt tillgängligt arbete 
där hänsyn kan tas till aktivitetsbegränsningen”. Vidare föreslår För-
säkringskassan att myndigheten, om det finns särskilda skäl och på 
den försäkrades begäran, från och med den tidpunkt då ålderspen-
sion tidigast kan beviljas, ska få beakta individuella omständigheter 
vid bedömningen av arbetsförmågan. Den regel som gällde före den 
1 juli 2008, om möjligheten att ta hänsyn till särskilda skäl, var inte 
begränsad till viss ålder. Tillämpningen blev därför glidande och kom 
att gälla även andra än dem den var avsedd för. För att förhindra en 
liknande utveckling föreslås att det sätts en tydlig åldersgräns.  

Förslaget innebär således att det arbetsmarknadsbegrepp som 
gällde innan lagändringen den 1 juli 2008 återinförs. Det innebär dock 
inte en återgång till de förhållanden som rådde före lagändringen den 
1 juli 2008 då många beviljades förtidspension/sjukersättning då till-
lämpningen inte kommer kunna bli som den var då. Anledningen är 
att det sedan den 1 juli 2008 krävs att arbetsförmågan är stadig-
varande nedsatt för att någon ska kunna beviljas sjukersättning, ett 
krav som inte fanns tidigare då det räckte med att arbetsförmågan 
var nedsatt i ett år. Dessutom gäller i dag att rehabiliteringsmöjlig-
heterna ska bedömas vara uttömda. Lämpliga medicinska eller arbets-
livsinriktade åtgärder ska vara prövade eller bedömas inte kunna 
påverka arbetsförmågan. Inte heller det kravet fanns före år 2008. 

Förslaget innebär också att den som uppfyllt kravet på att en ned-
sättning av arbetsförmågan är stadigvarande och att rehabiliterings-
möjligheterna är uttömda men ändå får ett avslagsbeslut ska få 
information om att det kommer att gå att ordna en anställning med 
lönebidrag eller ett skyddat arbete inom rimlig tid. För att kunna moti-
vera ett avslag på den grunden krävs att Försäkringskassan gjort en 
kontroll med Arbetsförmedlingen om dessa arbetens tillgänglighet. 
Blir beskedet att aktivitetsbegränsningen gör att det inte är möjligt 
att inom en rimlig framtid ordna ett lämpligt arbete till den försäk-
rade bör sjukersättning beviljas eftersom den försäkrade inte har 
möjlighet att förvärvsarbeta. Förslaget medför således att Försäk-
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ringskassan i ökad utsträckning måste samarbeta med Arbetsför-
medlingen.65  

Försäkringskassans förslag i skrivelsen har här redogjorts för i kort-
het, men kommer också att behandlas mer utförligt i senare avsnitt 
om äldre försäkrade samt i utredningens överväganden och förslag. 

7.3.1 Tillämpningen av arbetsmarknadsbegreppet 
”förvärvsarbete” 

Problembilden som målas upp av såväl Försäkringskassan som Riks-
revisionen och som omnämns i tidigare utredningar har i stor utsträck-
ning sin grund i de olika arbetsmarknadsbegrepp som finns i sjuk-
försäkringen, och att dessa begrepp skiljer sig åt mellan sjuk- och 
aktivitetsersättningen å ena sidan och sjukpenningen å andra sidan. 
Enligt Försäkringskassan utgör de olika arbetsmarknadsbegreppen 
huvudproblemet med dagens sjukersättning. 

Anledningen till att så få i dag nybeviljas sjukersättning är enligt 
Försäkringskassans bedömning framför allt detta vida arbetsmark-
nadsbegrepp. Arbetsförmågan ska enligt gällande regler bedömas mot 
ett förvärvsarbete på arbetsmarknaden. I begreppet ingår anpassade 
arbeten, lönebidrag för utveckling i anställning och lönebidrag för 
trygghet i anställning.66  

Om den försäkrade bedöms ha arbetsförmåga i ett sådant arbete 
finns inte rätt till sjukersättning. Någon prövning av om det rent fak-
tiskt existerar ett sådant arbete vid beslutstillfället eller kan ordnas i 
framtiden görs inte och behöver inte göras enligt domstolspraxis. 
Bedömningen görs mot ett tänkt arbete som är specialanpassat till 
individen och som man anser borde finnas, dvs. mot ett teoretiskt 
begrepp vars förankring i verkligheten inte kontrolleras.  

Som utredningen har redogjort för i avsnitt 7.2 kvarstår med nu-
varande regelverk allt fler individer i långvariga sjukskrivningar (se 
också för statistik i denna del avsnitt 7.1). Detta sker trots att den 
enskildes nedsättning av arbetsförmågan i normalt förekommande 
arbeten kan vara stadigvarande och rehabiliteringsmöjligheterna ut-
tömda. Försäkringskassan anför i skrivelsen att risken med nuvar-

 
65 Se närmare avsnitt 7.6 om samarbetet mellan de båda myndigheterna inför Försäkringskassans 
beslut om sjukersättning.  
66 Förordning 2017:462. Vissa insatser, såsom särskilt nystartsjobb, som räknas upp i Försäkrings-
kassans skrivelse 2017 finns inte längre. 
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ande regler är stor att försäkrade låses in i långvarig sjukskrivning 
med sjukpenning i stället för att få sjukersättning eftersom rätten till 
sjukpenning efter dag 180 bedöms mot ett arbete på den normala 
arbetsmarknaden eller ett lämpligt tillgängligt arbete. Detta arbets-
marknadsbegrepp är mera konkret och verklighetsförankrat än be-
greppet förvärvsarbete på arbetsmarknaden eftersom det finns ett 
krav på att ett sådant lämpligt arbete finns tillgängligt för att sjuk-
penning ska kunna nekas. Sjukpenning betalas i avvaktan på att detta 
lämpliga arbete blir tillgängligt.  

Även utredningen En trygg sjukförsäkring med människan i cen-
trum har berört frågorna.67 Bland annat anför den utredningen att de 
delar den bedömning som Försäkringskassan gjort i ovannämnda 
skrivelse.68 De drar även slutsatsen att en huvudorsak till att dessa 
längre fall ökat förmodligen har varit de stränga rekvisiten för att få 
sjukersättning. Problemet här synes bero på de skilda arbetsmark-
nadsbegreppen i regelverket för sjuk- och aktivitetsersättning respek-
tive sjukpenning.69 I ett delbetänkande redovisades utredningens 
uppfattning att systemet förutsätter att en del personer lämnar sjuk-
penningen för sjukersättning.70 Om regelverket för rätt till sjuk-
ersättning är för restriktivt konstruerat och/eller tillämpas för restrik-
tivt kommer vissa personer fortsätta att ha sjukpenning trots att de 
borde ha sjukersättning. Det minskar utrymmet för även mindre 
förändringar av bestämmelser för sjukpenning.71 

Begreppet förvärvsarbete i lagstiftningen 

Enligt gällande regelverk för såväl sjukersättning som aktivitetsersätt-
ning ska den försäkrades arbetsförmåga bedömas i förhållande till för-
värvsarbete på arbetsmarknaden. Bedömningen ska enligt förarbetena 
ske mot ”hela arbetsmarknaden”.72 Som redogjorts för i avsnitt 5.2.1 
ingår i detta begrepp förutom ”normalt förekommande arbeten” även 
anpassade arbeten, subventionerade arbeten, arbeten som anpassas 
till individens förutsättningar och stöds genom olika former av löne-
bidrag samt skyddat arbete hos Samhall AB eller offentliga arbets-

 
67 SOU 2020:6.  
68 SOU 2020:6, s. 201. 
69 SOU 2020:6 s. 91. 
70 SOU 2019:2. 
71 SOU 2019:2, s. 31. 
72 Prop. 2007/08:136, s. 103. 
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givare. Med begreppet ”anpassade arbeten” avser utredningen dels 
sådana anpassningar som görs i ett arbete och en arbetssituation 
inom ramen för arbetsgivarnas ansvar enligt arbetsmiljölagen, dels 
arbeten som anpassas och subventioneras genom att arbetsgivaren 
får någon form av bidrag eller enligt förordningen 2017:462. Båda 
dessa typer av anpassningar ingår i begreppet förvärvsarbete. Vad 
gäller anpassningar inom ramen för arbetsgivarens ansvar går också 
här en tydlig skiljelinje mellan bedömningen av rätt till sjukpenning, 
där enligt rättspraxis73 ingen eller maximalt ringa anpassningar ska 
förekomma, och sjukersättning, där inga sådana begränsningar av 
anpassningar finns. 

Arbetsmarknadsbegreppet vid bedömning av rätt till sjuk- eller 
aktivitetsersättning är således vidare än vid prövning av rätten till 
sjukpenning, där den försäkrades arbetsförmåga ska jämföras mot 
sådant arbete som är ”normalt förekommande” på arbetsmarknaden. 
Begreppet subventionerade arbeten är brett och representerar även 
andra anställningsstöd och nystartsjobb som kan beviljas vid anställ-
ningar utan att det har någon koppling till om den aktuella personen 
som ska anställas har en funktionsnedsättning och nedsatt arbets-
förmåga eller ej. 
Arbetsmarknadsbegreppet ”normalt förekommande arbete” har 

preciserats och klargjorts i rättsfallen RÅ 2008 ref. 15 och HFD 2018 
ref. 51 I och II (se avsnitt 5.2.4). I korthet kan begreppet beskrivas 
som vanliga arbeten på arbetsmarknaden som den försäkrade trots 
sin sjukdom kan utföra med ringa eller inga krav på anpassning av 
arbetet med hänsyn till dennes medicinska besvär. Vidare ska bedöm-
ningen vara verklighetsförankrad och ta hänsyn till förhållandena på 
arbetsmarknaden, men bedömningen av arbetsförmågan behöver inte 
ske mot konkreta tillgängliga arbeten. Den försäkrade ska bedömas 
kunna tillgodose alla de krav som ett arbete på den öppna arbetsmark-
naden ställer, såsom arbetsprestationer och arbetstakt. 

Det begrepp – förvärvsarbete – som är aktuellt vid bedömningen 
av rätt till sjukersättning eller aktivitetsersättning är emellertid vidare 
än normalt förekommande arbeten. Vad gäller detta begrepp har rätts-
fallet HFD 2019 ref. 48 (se avsnitt 5.2.2) bidragit med en rad viktiga 
förtydliganden när det gäller hur begreppet ska tolkas.74 Frågan i 

 
73 HFD 2018 ref. 51 och RÅ 2008 ref. 15. 
74 För analys av rättsfallet, se även bl.a. rättsfallskommentar av professor Ruth Mannelqvist i 
Förvaltningsrättslig tidskrift nr 1 2020. 
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målet var hur det ska avgöras om en försäkrad har en sådan arbets-
förmåga att han eller hon kan försörja sig genom förvärvsarbete på 
arbetsmarknaden. I domen slog Högsta förvaltningsdomstolen fast 
att även om det som kan betraktas som arbetsmarknaden inom sjuk-
ersättningen är mer omfattande än för exempelvis bedömning av rätt 
till sjukpenning, eftersom både anpassade och subventionerade anställ-
ningar ingår, måste det avse ett förvärvsarbete som någon är beredd 
att betala för. Trots att prövningen inte behöver göras i relation till 
ett konkret arbete ska den vara verklighetsförankrad och baseras på 
en realistisk bedömning. För såväl sjukersättning som aktivitetsersätt-
ning innebär det att den försäkrade åtminstone måste ha en basal 
produktivitetsförmåga som har ett ekonomiskt värde för en arbets-
givare. Det ska således inte vara fråga om daglig sysselsättning eller 
liknande. Domen innebär en tydligare definition och avgränsning av 
arbetsmarknaden vid bedömningen av rätt till sjuk- och aktivitets-
ersättning. Det kan exempelvis inte längre anses helt korrekt att tala 
om att bedömningen ska ske mot ”hela arbetsmarknaden” som varit 
vanligt förekommande tidigare då detta antyder ett vidare arbets-
marknadsbegrepp än det som ska beaktas. 

Försäkringskassans normering utifrån domen framgår av Doms-
nytt 2019:27. Myndigheten anger i sin kommentar till domen att 
utgångspunkterna för bedömning av arbetsförmåga är densamma oav-
sett om bedömningen gäller rätten till sjukpenning, sjukersättning 
eller aktivitetsersättning. Försäkringskassan anger vidare att HFD 
även i den här domen tar upp vad som menas med att bedömningen 
ska vara verklighetsförankrad, vilket även innebär bl.a. att Försäk-
ringskassan ska beakta eventuella bedömningar av personens arbets-
förmåga som har gjorts av Arbetsförmedlingen. Detta innebär att 
Arbetsförmedlingens utredning kan vara vägledande, men den behöver 
enligt Försäkringskassan inte vara avgörande för myndighetens be-
dömning av arbetsförmågan. Valet av begrepp, fortsätter Försäkrings-
kassan, det vill säga förvärvsarbeten på arbetsmarknaden eller för-
värvsarbeten som är normalt förekommande på arbetsmarknaden, 
syftar till att avgränsa mot hur stor del av arbetsmarknaden som be-
dömningen av arbetsförmågan ska göras. Det har inte någon egentlig 
betydelse för hur bedömningen i övrigt ska gå till. Hänsyn till för-
hållandena på arbetsmarknaden i stort och att bedömningen ska an-
passas efter hur arbetsmarknaden förändras innebär enligt Försäkrings-
kassan en bedömning av hur arbetsmarknaden ser ut, vilka arbeten 
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som finns och vilka möjligheter en arbetsgivare har att anpassa 
arbeten. Detta är alltså inte statiskt, utan förändras över tid. Vilka 
anpassningar som kan anses rimliga för en arbetsgivare kan också 
förändras över tid. 

Trots de klargöranden som gjorts av Högsta förvaltningsdomstolen 
återstår en rad svårigheter vid tillämpning av arbetsmarknadsbegrep-
pet. Tidigare utredningar och rapporter från bl.a. ISF, Riksrevisionen 
och Försäkringskassan slår fast att det är stora skillnader mellan hur 
regelverket tillämpas och de försäkrades faktiska möjligheter att efter 
ett avslag om sjukersättning få och kunna försörja sig i ett förvärvs-
arbete. Dessa rapporter hänför sig dock till tid före avgörandet från 
HFD. 

Försäkringskassan har i sina styrande och stödjande dokument för-
tydligat att bedömningen inte längre kan göras mot alla arbeten, utan 
bara mot sådana arbeten som kan anses falla under begreppet ”för-
värvsarbete på arbetsmarknaden” och vad detta begrepp innebär 
utifrån rättsfallet.75 Försäkringskassan har vidare i kontakter med 
utredningen angett att det inte ännu är möjligt att uppskatta ifall fler 
kommer kunna beviljas sjuk- och aktivitetsersättning utifrån rättsfallet. 

Försörjningsförmåga eller förvärvsförmåga 

Sedan den 1 juli 2008 gäller att när Försäkringskassan bedömer hur 
nedsatt arbetsförmågan är ska myndigheten beakta den försäkrades 
förmåga att försörja sig själv genom förvärvsarbete på arbetsmark-
naden.76 För bedömningen av rätt till sjukersättning – till skillnad 
från den vid sjukpenning – blir den försäkrades förmåga att faktiskt 
kunna försörja sig själv genom ett förvärvsarbete kanske ännu vik-
tigare. Försäkringskassan har i den ovan nämnda skrivelsen från 2017 
angett att begreppet är problematiskt.  
Försäkringskassan föreslår i skrivelsen att begreppet ”försörja sig 

själv genom arbete” ska ändras eftersom det i dag inte görs någon pröv-
ning av om den försäkrade kan försörja sig eller inte. Begreppet in-
fördes 1997 eftersom den tidigare lydelsen av regeln hade tolkats 
som att det var möjligt att få förtidspension för att kompensera ett 
inkomstbortfall som uppstod vid arbetsbyte på grund av sjukdom. 

 
75 Försäkringskassans vägledning 2013:2 Aktivitetsersättning, s. 61 ff., Vägledning 2013:1 Sjuk-
ersättning samt domsnytt 2019:027 och domsnytt 2015:040. 
76 SFS 2008:480 och 33 kap. 10 § SFB. 
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Avsikten med lagändringen 1997 var att komma bort från det mera 
uttalade ekonomiska invaliditetsbegrepp som gällt. Med begreppet 
”försörja sig själv genom arbete” förtydligades att det avsåg förmå-
gan att arbeta heltid och få en lön som överensstämmer med kollek-
tivavtal eller i övrigt är gängse inom det nya arbetsområdet. I dag 
motsvarar begreppets innebörd det modernare begreppet ”förvärvs-
förmåga” som också tolkas som förmåga att arbeta heltid i ett avlönat 
arbete. Försäkringskassan menade att begreppet alltså bör ändras för 
att bättre överensstämma med dagens tillämpning. 

Vad gäller detta begrepp kan utredningen konstatera att lagtexten 
innehåller begreppet ”försörja sig genom förvärvsarbete”. I samman-
hanget finns också skäl att åter studera vad Högsta förvaltningsdom-
stolen uttalade i HFD 2019 ref. 48. Domstolen uttalar i målet inte 
något särskilt om begreppet ”försörja sig”. Frågan i målet avsåg hur 
det ska avgöras om en försäkrad har en sådan arbetsförmåga att han 
eller hon kan försörja sig genom förvärvsarbete på arbetsmarknaden. 
HFD anförde att regleringen innebär att en prövning ska göras av om 
den försäkrade till följd av sjukdom, helt eller delvis, inte inom över-
skådlig tid kan försörja sig genom arbete eller om denne i stället, helt 
eller delvis, ska betraktas som arbetslös, varvid andra ersättningssystem 
kan aktualiseras. Bedömningen avser begreppet arbetsförmåga, men 
med uttrycket arbetsförmåga avses också i vilken utsträckning den 
försäkrade, trots en sjukdom, kan försörja sig själv genom att arbeta.77 
Den som bedöms kunna klara av att försörja sig genom något för-
värvsarbete på arbetsmarknaden ska anses ha full arbetsförmåga. 
Rätt till sjukersättning föreligger då inte.78 Frågan är om den försäk-
rade har kvar arbetsförmåga som kan användas av honom eller henne 
för att försörja sig genom ett förvärvsarbete på arbetsmarknaden. 
Huruvida den försäkrade faktiskt kan få ett sådant arbete ska inte 
inverka på bedömningen.79 Den prövning som ska göras av den för-
säkrades arbetsförmåga måste vara verklighetsförankrad. Avseende 
sjukersättningen bör en utgångspunkt då vara att den försäkrade, för 
att kunna försörja sig, ska kunna utföra ett arbete på ett sådant sätt 
att någon är villig att betala för utförandet.80 Bedömningen avser så-
ledes om det kan anses realistiskt att den försäkrade skulle kunna 
erbjudas i vart fall ett anpassat arbete eller en subventionerad anställ-

 
77 Se prop. 1996/97:28, s. 10. 
78 Prop. 2007/08:136, s. 88. 
79 Jfr prop. 1996/97:28, s. 17 f. 
80 SOU 2009:89 s. 106 ff., jfr prop. 1996/97:28, s. 10. 
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ning. I bedömningen ligger basala krav på produktivitet, såsom att 
arbetsuppgifterna utförs någorlunda självständigt och med viss kvalitet 
samt inom en viss tid.  

7.3.2 Begreppet förvärvsarbete i praktiken – om anpassade, 
subventionerade och skyddade arbeten 

Arbetsmarknadsbegreppet för bedömningen av rätt till sjukpenning 
för den som varit sjukskriven i mer än 180 dagar är arbete som är 
”normalt förekommande på arbetsmarknaden”. Det är fråga om van-
liga arbeten som den försäkrade trots sin sjukdom kan utföra med 
ringa eller inga krav på anpassning till dennes medicinska besvär. 
Anställningar som på något sätt subventioneras av det allmänna ingår 
inte i begreppet.81  

Begreppet normalt förekommande arbete innefattar många typer 
av arbeten och får anses utgöra ett relativ brett begrepp. På arbets-
marknaden förekommer emellertid också ett antal typer av arbeten 
som skiljer sig från ”normala” förvärvsarbeten. Det är frågan om 
arbeten som särskilt anpassats till den försäkrades besvär, eller som 
på något sätt subventionerats och där särskilda förutsättningar gäller 
för anställningen. Alla dessa typer av arbete ingår i begreppet ”för-
värvsarbete”, det begrepp som i dagsläget tillämpas vid bedömningen 
av rätt till sjukersättning eller aktivitetsersättning. Det är således ett 
bredare arbetsmarknadsbegrepp som gäller för denna bedömning, än 
det arbetsmarknadsbegrepp som gäller för bedömningen av rätten till 
sjukpenning. Av praxis följer att också subventionerade anställningar, 
t.ex. skyddade arbeten och arbeten med lönebidrag samt anställning 
vid Samhall, ryms i begreppet förvärvsarbete på arbetsmarknaden (se 
HFD 2011 ref. 63 I–III). Sådana anställningar får även enligt Högsta 
förvaltningsdomstolen (HFD 2019 ref. 48) anses omfatta insatser 
som enbart ges till personer som har en funktionsnedsättning som 
medför nedsatt arbetsförmåga och som har behov av stöd för att 
stärka sina möjligheter att få eller behålla ett arbete (förordningen 
[2017:462] om särskilda insatser för personer med funktionsnedsätt-
ning som medför nedsatt arbetsförmåga).  

Det är därför också av intresse att redogöra för vilka typer av 
arbete som ingår i detta arbetsmarknadsbegrepp – alltså förvärvs-

 
81 Se HFD 2018 ref. 51 I och II; jfr även RÅ 2008 ref. 15. 
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arbete – och förutsättningarna för att bedömas vara aktuell för så-
dana typer av arbete. Det kan noteras att arbetsmarknadsbegreppen 
i båda fallen syftar till att avgränsa mot hur stor del av arbetsmark-
naden som prövningen av arbetsförmågan ska ske. Valet av begrepp 
har däremot inte någon egentlig betydelse för hur prövningen i övrigt 
ska gå till. Sammanfattningsvis innefattas i begreppet förvärvsarbete 
på arbetsmarknaden den öppna arbetsmarknaden och i viss utsträck-
ning anpassade arbeten på denna, liksom även olika typer av subven-
tionerade anställningar. Sådana verksamheter som endast har ett reha-
biliterande eller livskvalitetshöjande syfte omfattas däremot inte av 
begreppet. 

Av 1 § förordningen (2017:462) om särskilda insatser för per-
soner med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga 
framgår att de särskilda insatserna i det arbetsmarknadspolitiska 
programmet särskilda insatser för personer med funktionsnedsätt-
ning som medför nedsatt arbetsförmåga innefattar bl.a. bidrag till 
hjälpmedel på arbetsplatsen, lönebidrag och skyddat arbete. Pro-
grammet riktar sig till personer som har en funktionsnedsättning 
som medför nedsatt arbetsförmåga och som har behov av stöd för 
att stärka sina möjligheter att få eller behålla ett arbete. Syftet med 
programmet är att kompensera för nedsättningen i arbetsförmåga 
och stärka möjligheten att få eller behålla ett arbete. Endast personer 
som har lönebidrag eller skyddat arbete ska anses som deltagare i 
programmet när det handlar om att kvalificera sig för andra arbets-
marknadspolitiska insatser. 

Nedan redogörs för vilka typer av arbete och anställningar som 
kan sägas ingå i begreppet förvärvsarbete. 

Anpassade arbeten ingår till viss gräns 

Med anpassade arbeten menas ”vanliga” arbeten – som i sig också 
ingår i arbetsmarknadsbegreppet ”arbete som är normalt förekom-
mande på arbetsmarknaden”. Här kan arbetsgivaren behöva anpassa 
arbetet på något sätt för att en person med sjukdom eller funktions-
nedsättning ska kunna utföra arbetet. Som redogjordes för ovan får 
”normalt förekommande arbeten” innehålla ingen eller som mest ringa 
anpassning för att fortfarande anses utgöra ett normalt förekommande 
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arbete.82 Några sådana begränsningar förekommer inte vid prövningen 
av om ett arbete kan anses utgöra ett ”förvärvsarbete”. Om en för-
säkrad kan utföra ett sådant anpassat arbete föreligger inte rätt till 
sjukersättning. 

Hur stora anpassningar som helst är dock inte möjliga för att ett 
arbete fortfarande ska anses utgöra ett förvärvsarbete. I vilken utsträck-
ning anpassade arbeten utgör förvärvsarbeten på arbetsmarknaden be-
ror på om anpassningen kan anses rimlig ur en arbetsgivares synvin-
kel. Om anpassningarna som krävs är så omfattande att det saknas 
ett tillräckligt stort ekonomiskt värde för en arbetsgivare, kan arbetet 
enligt rättspraxis inte betraktas som ett förvärvsarbete på arbets-
marknaden.83  

Subventionerade anställningar och särskilda insatser ingår 

Subventionerade anställningar är anställningar som riktar sig särskilt 
till personer med funktionsnedsättning. De ingår i begreppet för-
värvsarbete på arbetsmarknaden. HFD förtydligar i rättsfallet HFD 
2019 ref. 48 att subventionerade anställningar även omfattar insatser 
som enbart ges till personer som har en funktionsnedsättning som 
medför nedsatt arbetsförmåga och som behöver stöd för att stärka 
sina möjligheter att få eller behålla ett arbete (se förordningen 
[2017:462] om särskilda insatser för personer med funktionsnedsätt-
ning som medför nedsatt arbetsförmåga). 

Av ovanstående förordning (1 §) framgår att de särskilda insatserna 
är 

 bidrag till hjälpmedel på arbetsplatsen 

 bidrag till litteratur och tolk för personer med syn- eller hörsel-
nedsättning 

 bidrag för personligt biträde 

 särskild stödperson för introduktion och uppföljning (SIUS) 

 bidrag till uppstartskostnader vid start av näringsverksamhet 

 lönebidrag 

 skyddat arbete. 
 

82 RÅ 2008 ref. 15; jfr HFD 2018 ref. 51 I och II. 
83 HFD 2019 ref. 48; jfr även Försäkringskassan Domsnytt 2019:27. 
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I vissa fall kan arbetsgivaren få ersättning för kostnader för de an-
passningar av arbetet som den försäkrade behöver med anledning av 
sin funktionsnedsättning. Exempel på sådana särskilda insatser är 
bidrag till hjälpmedel på arbetsplatsen och för personligt biträde. En 
arbetsgivare kan också få bidrag till en del av lönekostnaden. Arbets-
förmedlingen är beslutande myndighet om dessa särskilda insatser.  

De särskilda insatserna som riktar sig till personer med funktions-
nedsättning ingår i begreppet förvärvsarbete på arbetsmarknaden. Det 
betyder att om den försäkrade till exempel kan arbeta i ett skyddat 
arbete eller med hjälp av bidrag till hjälpmedel på arbetsplatsen har 
han eller hon inte rätt till sjukersättning. Precis som när det gäller 
sådana anpassade arbeten där arbetsgivaren inte får någon kompen-
sation för den anställdes nedsättning av arbetsförmågan ska anpass-
ningen vara rimlig ur en arbetsgivares synvinkel. Den ekonomiska 
ersättning som arbetsgivaren kan få genom de särskilda insatserna 
kan dock påverka i vilken utsträckning anpassningen kan anses rimlig 
ur arbetsgivarens perspektiv. 

Lönebidrag och skyddade arbeten ingår 

Anställning med lönebidrag och skyddat arbete är två former av 
subventionerade anställningar som riktar sig till personer med funk-
tionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Insatserna inne-
bär att arbetsgivaren får ekonomiskt bidrag för lönekostnader när en 
person med funktionsnedsättning behöver anpassningar efter sina 
förutsättningar.84  

Innan en person kan få insatserna lönebidrag eller skyddat arbete 
ska Arbetsförmedlingen först ha prövat om personens behov kan till-
godoses av andra insatser, som exempelvis bidrag till hjälpmedel på 
arbetsplatsen. Personens möjlighet att få sitt behov tillgodosett genom 
lönebidrag ska prövas innan insatsen skyddat arbete ges.85  

Lönebidrag kan ges för anställningar både hos privata och offent-
liga arbetsgivare. Anställningen är en vanlig anställning, men den ska 
vara anpassad efter de behov och förutsättningar den arbetssökande 
har. Syftet med ersättningen är att öka den arbetssökandes möjlig-
heter att få eller behålla ett arbete där hans eller hennes kompetens 

 
84 Se 15 § förordningen 2017:462. 
85 16 § förordningen 2017:462. 

497 ( 2864 )



Rätten till sjukersättning – problemanalys  SOU 2021:69 

346 

och färdigheter tas tillvara. Lönebidrag finns i formerna lönebidrag 
för utveckling i anställning, lönebidrag för anställning och lönebidrag 
för trygghet i anställning.86 Lönebidrag för utveckling i anställning är 
ett bidrag för att en person ska kunna pröva på ett yrke eller gå en 
utbildning. Lönebidrag för anställning är ett bidrag för att anpassa 
arbete och arbetsplats för en anställd. Lönebidrag för trygghet i 
anställning är ett långvarigt stöd för att en anställd ska kunna behålla 
sin anställning.87 

Skyddat arbete finns i formerna skyddat arbete hos Samhall Aktie-
bolag och skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare. Samhall är ett 
bolag som ägs av staten och har till uppgift att skapa meningsfulla 
och utvecklande arbeten åt personer som Arbetsförmedlingen anvisar 
i enlighet med förordningen (2017:462). Samhall ska erbjuda arbeten 
på de platser i landet där behoven finns och anpassa verksamheten 
till de förutsättningar personer med funktionsnedsättning som med-
för nedsatt arbetsförmåga har.88  

Rörande arbete på Samhall kan noteras att Statskontoret i decem-
ber 2016 fick i uppdrag att kartlägga Samhalls verksamhet utifrån bland 
annat hur sammansättningen av de personer som anställs vid Samhall 
AB har förändrats, hur Samhalls insatser och verksamhet påverkar 
vilka som kan anvisas till skyddat arbete samt Arbetsförmedlingens 
process och styrning av anvisningar till skyddat arbete hos Samhall.89 
Rapporten presenterades i maj 2017. 

Statskontoret bedömer i rapporten att arbetsförmågan bland dem 
som anvisas till skyddat arbete hos Samhall har ökat. Det beror i huvud-
sak på Samhalls förändrade verksamhet och krav på försäljningstill-
växt. Även om arbetsförmågan har ökat har de som anvisas till Samhall 
fortfarande en svag ställning på arbetsmarknaden och betydande 
behov av stöd och handledning.  

I likhet med tidigare utredningar (av bland andra Riksrevisionen 
och den s.k. FunkA-utredningen) kunde Statskontoret konstatera 
att gruppen anställda hos Samhall har förändrats i takt med att Sam-
halls verksamhet har förändrats; exempelvis är det färre personer med 
nedsatt rörelseförmåga, syn- och hörselnedsättningar och begränsad 

 
86 24 § förordningen 2017:462. 
87 Se 25, 29 och 33 §§ förordningen 2017:462. 
88 Se 3 § förordningen [2018:1528] om statlig ersättning till Samhall Aktiebolag för en tjänst 
av allmänt ekonomiskt intresse. 
89 Statskontoret, myndigheten för en effektiv statsförvaltning, En analys av processen och för-
utsättningarna för anställningar hos Samhall AB, 2017:7. 
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hjärt- och lungfunktion nu (dvs. 2016) än tidigare. Samtidigt har 
andelen med utländsk bakgrund, kognitiv funktionsnedsättning och 
med flera funktionsnedsättningar ökat, vilket enligt Arbetsförmed-
lingens bedömning kan bero på att myndigheten har uppdaterat sitt 
system så att arbetssökande kan registrera flera olika funktionsnedsätt-
ningar. Samhalls verksamhet har påverkats starkt av en generell om-
vandling av arbetsmarknaden, där industriproduktion försvinner och 
fler tjänsteuppgifter kommer till. För Samhalls del har det inneburit 
att en allt mindre del av jobben sker i egen regi, exempelvis i fabriker, 
medan en växande del består av tjänster som utförs på uppdrag av 
kunder på olika företag, i form av exempelvis städning, tvätt och fastig-
hetsskötsel. Bara städning stod enligt rapporten för nästan hälften av 
Samhalls totala försäljning under 2016. Den här förändringen inne-
bär höjda krav på fysisk förmåga, vilket utestänger många i Samhalls 
målgrupp från att kunna få arbete. Rapporten visar också att Arbets-
förmedlingen, som förr själva bestämde vilka arbetssökande som skulle 
anvisas till Samhall, nu mer tvingas anpassa sig till krav på kvalifika-
tioner för olika jobb som Samhall ställer. 

Ekonomiskt bidrag för skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare får 
lämnas för en person med en kognitiv funktionsnedsättning, med en 
funktionsnedsättning till följd av missbruks- eller beroendeproble-
matik, som är berättigad till insatser enligt lagen (1993:387) om stöd 
och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller som antingen inte 
tidigare haft kontakt med arbetslivet, eller som har varit borta från 
det under en längre tid på grund av en långvarig och svår psykisk 
sjukdom.90 

Rehabiliterande eller livskvalitetshöjande insatser ingår inte 

Sådana verksamheter som erbjuds personer som har en funktions-
nedsättning och som har ett rehabiliterande eller livskvalitetshöjande 
syfte omfattas däremot inte av begreppet förvärvsarbete. Det gäller 
exempelvis insatser i form av daglig verksamhet enligt lagen (1993:387) 
om stöd och service till vissa funktionshindrade eller sysselsättning 
enligt socialtjänstlagen (2001:453). 

Detta innebär dock inte att en person som deltar i en sådan insats 
alltid har rätt till sjukersättning eller aktivitetsersättning, eller att 

 
90 40 § förordningen 2017:462. 
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uppgifterna från insatsen inte kan beaktas vid bedömningen av per-
sonens arbetsförmåga. Precis som när det gäller Arbetsförmedlingens 
bedömningar av personens arbetsförmåga ska värderingen av ett under-
lag från en insats göras på samma sätt som värderingen av övriga 
underlag i ärendet. 

7.3.3 Vad händer med de försäkrade som får avslag 
på ansökan om sjukersättning?  

Allt färre personer har sjukersättning och allt fler får avslag på sina 
ansökningar om ersättning. Den höga avslagsfrekvensen synes ha 
stabiliserat sig på en nivå kring 70 procent avslag. Ökningen av ande-
len avslag är särskilt stor sedan år 2015, vilket utredningen kunnat 
hänföra till Försäkringskassans mer restriktiva tillämpning av regel-
verket. Jämfört med tidigare övergår samtidigt betydligt färre sjuk-
skrivna från sjukpenning till sjukersättning. 

Därmed är frågan är vad som händer med de försäkrade som har 
nekats sjukersättning. Vilka effekter har ett nekande av sjukersätt-
ning på individens efterföljande inkomster, hälsa och användande av 
sjukförsäkringen? Riksrevisionen har granskat vad som händer med 
dem som nekas sjuk- eller aktivitetsersättning och vilka effekter som 
uppstår.91 Granskningens syfte var att undersöka bl.a. i vilken utsträck-
ning Försäkringskassan fattar rätt beslut vid bedömningar av rätten 
till sjuk- eller aktivitetsersättning, detta genom att analysera vilka 
effekter ett nekande av ersättningen har för individens inkomster, 
hälsa och användning av sjukförsäkringen. Resultaten visar att ett 
nekande av sjukersättning får negativa konsekvenser för individen 
både ur ett ekonomiskt och hälsomässigt perspektiv. Det förefaller 
därmed enligt Riksrevisionen finnas en betydande diskrepans mellan 
de krav som reglerna att beviljas sjukersättning anger och de försäk-
rades möjligheter att försörja sig på arbetsmarknaden. Orsaken till 
de negativa effekterna har enligt Riksrevisionens bedömning inte 
främst att göra med Försäkringskassans tillämpning av regelverket 
eller att denna skulle vara för strikt.92  

Riksrevisionens slutsats i rapporten är att resultaten talar för att 
reglerna för sjuk- och aktivitetsersättning bör förändras, så att fler 
kan få ersättning. Enligt Riksrevisionens uppfattning framstår dagens 

 
91 RiR 2018:9, Nekad sjuk- och aktivitetsersättning – effekter på inkomst och hälsa.  
92 RiR 2018:9 s. 6. 
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regler som alltför strikta, med tanke på de negativa konsekvenser ett 
nekande visat sig ha på individens hälsa och ekonomi. 

Resultaten från granskningen visar att ett nekande av sjuk- eller 
aktivitetsersättning fick negativa konsekvenser för de individer som 
låg på gränsen till att beviljas ersättning. Med sådana ”gränsfall” avses 
enligt Riksrevisionen ärenden där bedömningen varit särskilt svår 
och där såväl ett bifallsbeslut som avslagsbeslut varit möjligt.93 Riks-
revisionen redogör emellertid inte för på vilket sätt eller utifrån vilken 
grund man har bedömt att ärendena utgjort just sådana svårbedömda 
gränsfall. 

Negativa konsekvenser för ekonomin 

Resultaten i Riksrevisionens granskning visar att en förhållandevis 
låg andel av de som nekats sjukersättning ökar sina arbetsinkomster 
året efter beslutet. Andelen har dessutom sjunkit över tid, från 30–
35 procent 2009 till 16–20 procent 2013. Inkomsterna från arbete 
bland personer som arbetar året efter nekande är överlag mycket 
låga; endast 10 procent hade en inkomst högre än 165 000 kronor.94 
Riksrevisionens slutsats är att i den utsträckning restarbetsförmåga 
finns bland personer som beviljas sjuk- eller aktivitetsersättning är 
den begränsad. Bara i undantagsfall är inkomsterna så höga att de går 
att försörja sig på. Jämfört med att beviljas ersättning påverkas de 
totala inkomsterna negativt. Frånvaron av sjukersättning kompenser-
ades inte med ökade arbetsinkomster eller ökade transfereringar från 
andra stödsystem. De som låg på gränsen till att beviljas ersättning 
förlorade i genomsnitt omkring 125 000 kronor per år i inkomst 
under de tre efterföljande åren. En generell slutsats är att ju svagare 
position på arbetsmarknaden, desto större risk för negativa effekter 
i händelse av ett nekande av ersättning finns det för individen. 

Riksrevisionen konstaterar i sin rapport att frånvaron av positiva 
effekter på arbetsinkomster visserligen inte rakt av kan tolkas som 
att arbetsförmåga skulle saknas bland dem som nekas ersättning och 
att fel beslut därmed har fattats. För att positiva effekter på arbets-
inkomster ska uppstå krävs nämligen att personen, utöver att ha arbets-
förmåga, också kan få en anställning. Eftersom det är fråga om en pröv-

 
93 RiR 2018:9 s. 5. 
94 Jfr RiR 2918:9 s. 27, med förtydligande av möjliga insatser genom utredningens kontakter 
med Arbetsförmedlingen 2020-11-02. 
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ning mot hela arbetsmarknaden, där även subventionerade anställ-
ningar och skyddat arbete ingår, kan den försäkrade vara beroende 
av stöd och insatser via Arbetsförmedlingen för att hitta en arbets-
givare som kan erbjuda en subventionerad anställning som är lämplig 
utifrån den aktuella personens behov av stöd och anpassning.95  

Negativa konsekvenser för hälsan 

Riksrevisionens resultat antyder även att ett nekande av sjuk- eller 
aktivitetsersättning kan få negativa konsekvenser för hälsan. Jämfört 
med dem som beviljades ersättning hade de som nekades igenom-
snitt fler dagar som inlagd inom sluten vård (34 fler dagar) sett över 
en treårsperiod. Denna negativa effekt anger Riksrevisionen är av sär-
skilt intresse, dels eftersom effekten är att betrakta som en bieffekt 
av beslutet, dels eftersom inläggning på vårdinrättning indikerar bety-
dande ohälsa. De negativa effekterna kan härledas till en relativ ökning 
av inläggningar med allvarliga psykiska sjukdomar, närmare bestämt 
schizofreni, schizotypa störningar och vanföreställningssyndrom. Per-
soner med dessa sjukdomar har en särskilt utsatt situation i händelse 
av ett nekande av ersättning. 

Anknytningen till arbetsmarknaden 

Ett tydligt resultat av granskningen är att anknytningen till arbets-
marknaden är central för effekterna av ett avslagsbeslut. Ju svagare 
position på arbetsmarknaden, desto större risk för negativa effekter 
avseende såväl inkomst som hälsa i händelse av ett nekande av ersätt-
ning. Riksrevisionen konstaterar i sin rapport att det kan få negativa 
konsekvenser för en sjukskriven individ om denne inte får sin rätt 
till sjukersättning prövad. Resultaten uppvisar ett tydligt mönster 
såtillvida att personer med en relativt nära anknytning till arbets-
marknaden inte påverkas negativt vare sig inkomst- eller hälsomässigt, 
av ett nekande. Personer som vid nekandet hade varit sjukskrivna i 
mindre än 2,5 år, vilket motsvarar den avskaffade bortre tidsgränsen, 
uppvisade bättre arbetsinkomster än de som varit sjukskrivna i mer 
än 2,5 år. På motsvarande sätt uppvisade personer som var sjuk-
skrivna vid nekandet både högre inkomster och bättre hälsa än de 

 
95 RiR 2018:9 s. 31. 
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som inte var sjukskrivna.96 Med andra ord, ju svagare position på 
arbetsmarknaden och ju mer utsatt position en försäkrad har, desto 
sämre är möjligheterna att kompensera nekandet av sjuk- eller aktivi-
tetsersättning med ökade arbetsinkomster och transfereringar och 
större risk för negativa effekter i händelse av ett nekande av ersätt-
ning.97 

Riksrevisionens övriga slutsatser 

Resultaten visar att ett nekande av sjukersättning får negativa konse-
kvenser för individen både ur ett ekonomiskt och hälsomässigt per-
spektiv. Ingenting visar enligt Riksrevisionen att sjuk- eller aktivitets-
ersättning beviljas till personer som har betydande arbetsförmåga. 
De negativa effekterna på inkomster och hälsa omfattar både män och 
kvinnor, hög- och lågutbildade samt inrikes och utrikes födda. Det 
förefaller därmed enligt Riksrevisionen finnas en betydande diskre-
pans mellan de krav som reglerna att beviljas sjukersättning anger 
och de försäkrades möjligheter att försörja sig på arbetsmarknaden.  

Det konstateras i rapporten att det inte finns någonting som talar 
för att orsaken till de negativa effekterna främst skulle vara att För-
säkringskassan tillämpar regelverket för strikt. Visserligen visar Försäk-
ringskassans egna kvalitetsuppföljningar att det finns betydande brister 
i både underlag och beslut gällande sjukersättning, men bristerna fram-
träder främst i ärenden då ersättning beviljas och inte nekas. En gene-
rell slutsats är att ju svagare position på arbetsmarknaden, desto större 
risk för negativa effekter för individen i händelse av ett nekande av 
ersättning.  

Ökning av de långa sjukfallen – personer ”fastnar” i sjukskrivning 

En annan oönskad konsekvens av dagens regelverk och tillämpningen 
av detta är ökningen av de långa sjukfallen och att många försäkrade 
”fastnar” i långa sjukskrivningar trots att de sannolikt inte kommer 
att återfå arbetsförmågan. Denna problematik har omnämnts ovan 
och lyfts i som ett huvudproblem såväl direktiven som av Försäk-
ringskassan och Riksrevisionen i respektive myndighets rapporter. 

 
96 Sjukskrivning kräver en anknytning till arbetsmarknaden. 
97 RiR 2018:9 s. 40–41. 
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En vanlig effekt av att få avslag på ansökan om sjukersättning är 
således att den försäkrade blir kvar i en lång sjukskrivning med er-
sättning i form av sjukpenning. Det kan konstateras att under samma 
period som antalet och andelen avslag har ökat de senaste åren har 
samtidigt de långa sjukfallen ökat, dvs. de fall där försäkrade är sjuk-
skrivna under lång tid och får sjukpenning, men utan att beviljas sjuk-
ersättning genom ansökan eller utbyte från Försäkringskassans sida. 

I juli 2008 togs möjligheten bort att få tidsbegränsad sjukersätt-
ning och samtidigt blev det även svårare att beviljas sjukersättning 
tills vidare. I kombination med att den bortre tidsgränsen i sjukför-
säkringen togs bort i februari 2016, bidrog detta till att antalet per-
soner med långa sjukfall ökade. Regeländringarna har på så sätt påverkat 
vilken typ av ersättning inom sjukförsäkringen som personer med 
långvarig arbetsförmågenedsättning har.98 Sedan den bortre tidsgrän-
sen för rätt till sjukpenning togs bort fr.o.m. den 1 februari 2016 har 
antalet personer som varit sjukskrivna i minst två år mer än fördub-
blats.99 

Försäkringskassan har i den skrivelse till regeringen som diskuterats 
ovan föreslagit att arbetsmarknadsbegreppet ges en tydligare defini-
tion som bättre överensstämmer med det som gäller för rätt till sjuk-
penning längre än 180 dagar. Förslagen syftar till att begränsa risken 
för att individer att bli kvar i långa sjukfall, där villkoren för rätt till 
sjukpenning är uppfyllda men inte rätten till sjukersättning. 

Utredningen En trygg sjukförsäkring med människan i centrum 
delar Försäkringskassans bedömning att de långa sjukfallen har ökat 
och gör bedömningen att en huvudorsak till att dessa längre fall ökat 
förmodligen har varit de stränga rekvisiten för att få sjukersättning. 
Utredningen konstaterade emellertid också att handläggningen hos 
Försäkringskassan i många fall är passiv utan att initiativ tas för att 
underlätta återgång i arbete. Detta kan i förlängningen leda till att 
personen i fråga stannar kvar i en långvarig sjukskrivning.100  

Försäkringskassan pekar å sin sida på att dagens regelverk och 
arbetsmarknadsbegreppet resulterar i att individer blir fast i långa 
sjukskrivningar. Detta beror bland annat på att rätten till sjukpen-
ning efter dag 180 i den s.k. rehabiliteringskedjan bedöms mot ett 
snävare arbetsmarknadsbegrepp än vad som gäller för rätten till sjuk-

 
98 Se t.ex. Försäkringskassan, rapport om sjukfrånvarons utveckling 2020 s. 33. 
99 Se avsnitt 7.1 för statistik i frågan. 
100 SOU 2020:6 s. 129. 
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ersättning. I en analys101 av utvecklingen av de långa sjukfallen disku-
terar Försäkringskassan samspelet mellan långa sjukfall och reglerna 
för sjukersättning. Analysen visar att de långa sjukfallen (längre än 
2,5 år) i realiteten är betydligt fler än vad som syns i den officiella 
statistiken. I december 2016 uppgick de till ca 31 000, i stället för 
18 000 som var antalet enligt sjukfallsstatistiken. I denna grupp finns 
det individer som har stadigvarande nedsatt arbetsförmåga i relation 
till normalt förekommande arbete samtidigt som rehabiliterings-
möjligheterna är uttömda, men där de samtidigt bedöms klara ett 
subventionerat eller skyddat arbete – som dock inte finns tillgängligt 
inom överskådlig tid. Det finns då, menar Försäkringskassan, en 
uppenbar risk att en andel av dessa långa sjukfall kommer att kvarstå 
i långa sjukskrivningar under mycket lång tid och kanske ända fram 
till ålderspension. Det är då en effekt av skillnaden i de arbetsmark-
nadsbegrepp som gäller för sjukpenning respektive sjukersättning.102 

I en rättslig kvalitetsuppföljning från 2018 undersökte Försäk-
ringskassan i vilken utsträckning det i långa sjukfall (minst 450 dagar) 
fanns förutsättningar att byta ut sjukpenningen mot sjukersättning 
eller aktivitetsersättning, och i vilken utsträckning ytterligare utred-
ning skulle kunna påvisa förutsättningar för det. Uppföljningen visade 
att det i majoriteten av ärenden bedömdes osannolikt att rätten till 
sådan ersättning skulle vara uppfylld. I hälften av ärendena bedöm-
des det i princip helt uteslutet. Med andra ord gavs enligt gransk-
ningen inget stöd för att ytterligare uppföljning av långa ärenden 
skulle öka antalet som beviljades sjukersättning eller aktivitetsersätt-
ning. I uppföljningen menade granskarna vidare att en hög andel 
(41 procent) inte heller uppfyllde villkoren för rätt till sjukpenning. 
Här yttras dock en reservation för att ytterligare utredning poten-
tiellt hade kunnat visa att den försäkrade hade rätt till ersättning.103 

Problemet med långa sjukskrivningstider har också uppmärksam-
mats av Riksrevisionen 2018.104 Riksrevisionen konstaterar att avsak-
naden av en bortre tidsgräns för sjuk- och rehabiliteringspenning gör 
att det inte finns någon naturlig bortre tidsgräns för när en prövning 
av rätten till sjukersättning bör ske. Erfarenheterna tyder enligt Riks-

 
101 Försäkringskassan, Korta analyser 2017:2, Fler individer fast i långa sjukskrivningar. 
102 Se Försäkringskassan (2017), skrivelse till regeringen, dnr 47906-2017. 
103 Försäkringskassan, Förutsättningar för utbyte till sjukersättning eller aktivitetsersättning i 
långa sjukfall – rättslig kvalitetsuppföljning, 2018:1. 
104 Riksrevisionen, RiR 2018:9, ”Nekad sjuk- och aktivitetsersättning – effekter på inkomst och 
hälsa”. 
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revisionen på att avsaknaden av en bortre tidsgräns leder till att den 
sjukskrivnes rätt till sjukersättning inte prövas i samma utsträckning 
och vid en senare tidpunkt än vad som annars skulle vara fallet.  

Riksrevisionens granskning visar också att Försäkringskassans sär-
skilda utredningar, som enligt Försäkringskassans vägledning105 ska 
genomföras någon gång mellan dag 366 och 450 i ett sjukfall bl.a. 
med syftet att utreda möjligheterna att byta ut sjukpenning mot 
sjuk- eller aktivitetsersättning, i praktiken genomförs endast i begrän-
sad utsträckning. Riksrevisionen anser att denna utredning bör vara 
reglerad i lag. I dag ska utredningen vara genomförd senast dag 450 
i sjukfallet. En bestämmelse om tidsgräns skulle således kunna för-
läggas till senast dag 450 i sjukfallet. En slutsats i granskningen är att 
avskaffandet av den bortre tidsgränsen för sjukpenning sannolikt haft 
en negativ inverkan på Försäkringskassans benägenhet att utreda den 
sjukskrivnes rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning. Riksrevisionen 
konstaterar vidare att betydligt färre sjukskrivna i dag övergår från 
sjukpenning till sjuk- eller aktivitetsersättning jämfört med tidigare. 
Som Riksrevisionen anger är risken stor att personer med stadig-
varande nedsatt arbetsförmåga blir kvar i sjukförsäkringen med sjuk-
penning i stället för att få sjukersättning ifall Försäkringskassan inte 
tar initiativ till dessa utredningar. 

En annan grupp som påverkas negativt när tillämpningen av sjuk-
ersättningsreglerna blir mer restriktiv är de försäkrade som saknar 
sjukpenninggrundande inkomst (SGI) och alltså inte kan beviljas 
sjukpenning. Dessa personer, som utgör en grupp som lyfts av bl.a. 
SKR, är inte sällan föremål för socialförvaltningarna och får försörj-
ningsstöd trots att de kan ha uttalade sjukdomsbesvär och sakna 
arbetsförmåga. Om socialtjänsten bedömer att den enskilde bör ha 
sin ersättning från sjukförsäkringen kan det ställas krav på den en-
skilde att ansöka om ersättning hos Försäkringskassan. Anledningen 
till detta är att den enskilde är skyldig att uttömma alla möjligheter 
till sin försörjning om han eller hon ska kunna beviljas ekonomiskt 
bistånd. Detta krav kan bli aktuellt i de fall socialtjänsten bedömer 
att personen potentiellt skulle kunna uppfylla villkoren för rätt till 
sjukersättning eller aktivitetsersättning. 

 
105 Vägledning 2015:1 version 7. 
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7.3.4 På vilken grund får försäkrade avslag på ansökan 
om sjukersättning? – granskning av Försäkringskassans 
beslut 

I avsnitt 7.2 kunde utredningen konstatera att det finns ett problem 
med stora variationer över tid inom sjukersättningen. Orsaken till 
dessa variationer bedöms i första hand vara Försäkringskassans tillämp-
ning och det ökade antalet avslag. Av intresse är därför vilka skäl som 
Försäkringskassan anger som motivering för avslagen, och hur dessa 
förhåller sig till kriterierna i regelverket och syftet med försäkringen.  

Utredningen har utifrån denna frågeställning genomfört en gransk-
ning av ett antal avslagsbeslut i ärenden om sjukersättning. Motsva-
rande granskning har också gjorts av beslut om aktivitetsersättning 
för nedsatt arbetsförmåga. 

Aktgranskningen presenteras närmre i bilaga 3. Utifrån denna 
granskning har utredningen kunnat dra vissa slutsatser om de grans-
kade ärendena. Det går dock inte att utifrån det granskade materialet 
dra slutsatser som är representativa för samtliga beslut om sjuk-
ersättning och aktivitetsersättning. Samtidigt är materialet tillräckligt 
stort för att ge indikation om varför försäkrade får avslag på sina 
ansökningar. 

Den vanligaste avslagsgrunden är att försäkrade bedöms 
ha arbetsförmåga i ett väl anpassat arbete 

Utifrån vad utredningen kunna iaktta vid genomgång av 200 beslut 
om sjukersättning, varav 150 avslagsbeslut, är den klart vanligaste 
grunden för avslag på ansökan är att den försäkrade inte bedöms ha 
nedsatt arbetsförmåga med minst en fjärdedel.  

Arbetsförmågan jämförs vidare mot en viss typ av arbeten. I samt-
liga av de studerade avslagsbesluten beskrivs det arbete där den för-
säkrade bedöms ha arbetsförmåga som en variant av ett för den försäk-
rade väl anpassat arbete som är fysiskt lätt, inte ställer högra krav på 
koncentration eller prestation och där det är möjligt att vila och ta 
pauser efter eget upplägg. 

Utredningen kan konstatera att försäkrade oftast får avslag på sin 
ansökan om sjukersättning på grunden att de bedöms ha arbetsför-
måga i ett anpassat arbete. Detta ger ytterligare stöd för uppfatt-
ningen att det främst är arbetsmarknadsbegreppet och bedömningen 

507 ( 2864 )



Rätten till sjukersättning – problemanalys  SOU 2021:69 

356 

av arbetsförmågan som utgör problemet med diskrepansen i sjuk-
ersättningen; det är den strikta bedömningen mot ett optimalt anpas-
sat arbete som inte finns tillgängligt som gör att individer nekas sjuk-
ersättning och därmed blir kvar i långa sjukskrivningar eller exem-
pelvis behöver ansöka om ekonomiskt bistånd. 

Kraven i sjukersättningen och den faktiska arbetsmarknaden 

För att analysera förhållandet mellan kraven för att få sjukersättning 
och de försäkrades möjligheter att försörja sig genom arbete vore det 
intressant att närmare granska hur arbetsmarknaden för de som får 
avslag ser ut. Någon heltäckande statistik hur många anställningar 
som finns på arbetsmarknaden, anpassade, skyddade eller subventio-
nerade, finns dock inte. Vidare finns inte ett fast antal sådana arbeten, 
varför det även om det fanns sådan statistik inte hade varit möjligt 
att bedöma hur många sådana arbetstillfällen som skulle kunna ska-
pas eller uppstå. Det är därmed svårt att generellt säga något om vilka 
konkreta arbeten på arbetsmarknaden som finns tillgängliga för per-
soner som fått avslag på ansökan om sjukersättning med hänvisning 
till bedömningen att de kan klara arbeten med låga krav och som är 
väl anpassade till den enskildes förmågor. Utredningen bedömer dock 
att det i många fall rimligtvis avser skyddade arbeten eller anställ-
ningar med lönesubvention. 

Mot bakgrund av att antalet unika deltagare (16–64 år) med nya 
och pågående beslut är 31 763 när det gäller lönebidrag för anställ-
ning, 36 592 när det gäller lönebidrag för trygghet i anställning, 
15 574 när det gäller lönebidrag för utveckling i anställning och 2 476 
när det gäller skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare,106 konstaterar 
utredningen att det finns en begränsad tillgång på skyddade, anpas-
sade eller andra subventionerade arbeten. Utredningen konstaterar 
vidare att tanken med sådana arbeten inte är att de ska gälla tills 
vidare. Sådana stöd är främst avsedda att användas under en begränsad 
tid och på sikt leda till att den enskilde kan få ett osubventionerat, 
reguljärt arbete. Enligt utredningens bedömning tyder detta på att 
det finns en diskrepans mellan de nuvarande kraven för rätt till sjuk-
ersättning och den faktiska arbetsmarknaden. 

 
106 Arbetsförmedlingens årsredovisning 2020 s. 63. 
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7.3.5 Slutsatser om diskrepansen mellan regelverket och de 
försäkrades möjligheter att försörja sig i förvärvsarbete  

Utredningen kan sammanfattningsvis konstatera att bedömningen 
vid olika ersättningar från sjukförsäkringen ska utgå från olika be-
grepp: förvärvsarbete på arbetsmarknaden, som är aktuellt vid bedöm-
ningen av rätt till sjukersättning och aktivitetsersättning, respektive 
förvärvsarbeten som är normalt förekommande på arbetsmarknaden, 
som är aktuellt vid bedömningen av rätt till sjukpenning. Begreppen 
syftar till att avgränsa mot hur stor del av arbetsmarknaden som be-
dömningen av arbetsförmågan ska ske, men valet av begrepp har ingen 
betydelse för hur bedömningen ska gå till i övrigt, vilket också Högsta 
förvaltningsdomstolen har uttryckt i HFD 2019 ref. 48.  

Som utredningen har konstaterat ovan pekar underlaget på att 
regelverket om sjukersättning som det tillämpas i dag får en rad 
oönskade faktiska konsekvenser, där enskilda drabbas orimligt hårt. 
Vidare framgår att de faktiska konsekvenserna vid prövningen mot 
den reella arbetsmarknaden blir ogynnsamma; dels för den enskilde 
som nekas ersättning men samtidigt saknar förmåga att försörja sig 
på arbetsmarknaden, dels ur ett systemperspektiv. Problemen med 
långa sjukfall, där människor blir fast i långa sjukskrivningar men 
utan att kunna beviljas sjukersättning, har särskilt lyfts fram. Riks-
revisionen fann ett antal negativa konsekvenser för dem som neka-
des ersättning, såsom sämre hälsa (inklusive 34 fler dagar inom sluten-
vård), sämre inkomster och längre sjukskrivningar.  

En viktig del av denna slutsats är vidare att Riksrevisionen har 
undersökt fall med nekad sjukersättning under åren 2009–2014; studie-
perioden avser således en period innan Försäkringskassan kraftigt 
skärpte sin tillämpning och andelen avslag avsevärt höjdes.107 En 
rimlig slutsats utifrån detta är enligt utredningen att personer med 
mer omfattande sjukdomsbild och sämre arbetsförmåga – relativt 
sett – än de personer som Riksrevisionens underlag bestod av har 
nekats ersättning under senare år. Detta mot bakgrund av att hälsan 
hos befolkningen inte har förbättrats under samma period. Detta 
innebär i sin tur sannolikt att de negativa effekterna i form av hälsa, 
ekonomi och långa sjukfall torde vara än mer uttalade för denna 
grupp än för den grupp som Riksrevisionen studerade i 2018 års 
rapport. De problem som Riksrevisionen och Försäkringskassan på-

 
107 RiR 2018:9 s. 23–25. 
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talade 2018 resp. 2017 bedömer utredningen således sannolikt vara 
än mer uttalade i dag. 

Det första problemet: regelverket är för strikt 

Ett första huvudproblem med sjukersättningen i dag som utred-
ningen kan identifiera är att regelverket i sig enligt flera bedömare 
leder till oönskade konsekvenser. Utredningen har ovan kommit till 
slutsatsen att variationerna i beviljandegraden beror på Försäkrings-
kassans tillämpning. Den betydande diskrepansen mellan vad reglerna 
anger som krav för att beviljas sjuk- eller aktivitetsersättning och de 
försäkrades möjligheter att försörja sig på arbetsmarknaden går dock, 
som Riksrevisionens undersökning av de som nekats sjukersättning 
åren 2009–2014 visar, längre tillbaka än till de senaste årens nedgång 
i beviljandegraden. Den främsta orsaken till diskrepansen mellan kraven 
enligt gällande bestämmelser och de försäkrades möjligheter att för-
sörja sig i förvärvsarbete är därmed regelverkets utformning i sig. Det 
kan också konstateras att Försäkringskassan har angett att tillämp-
ningen numera är mer korrekt samtidigt som myndigheten pekar på 
en rad för enskilda orimliga konsekvenser, som att försäkrade som 
nekas sjukersättning inte har möjlighet att försörja sig på den arbets-
marknad där de av Försäkringskassan bedöms ha arbetsförmåga. 

Huvudproblemet har beskrivits som att det utgörs av de olika 
arbetsförmåge- och arbetsmarknadsbegreppen. Försäkringskassan 
har angett, bl.a. i sin skrivelse till regeringen 2017, att det nuvarande 
arbetsförmågebegreppet riskerar att låsa in försäkrade i långvariga 
perioder med sjukpenning, eftersom de inte uppfyller rätten till sjuk-
ersättning. När försäkrades arbetsförmåga jämförs mot förvärvs-
arbete, inklusive anpassat och skyddat arbete, och bedöms ha arbets-
förmåga i sådant arbete hänvisas de i praktiken i många fall till en 
arbetsmarknad och arbeten som inte existerar, eller som den försäk-
rade har mycket svårt att få. En försäkrad kan enligt den identifierade 
problematiken bedömas ha arbetsförmåga i ett för henne anpassat 
arbete på den skyddade arbetsmarknaden och nekas sjukersättning 
utan att ha möjlighet att få ett sådant arbete. 

I denna problemformulering behöver också varaktighetsbegreppet 
vägas in. För sjukersättning krävs att arbetsförmågan ska bedömas 
vara stadigvarande nedsatt samt att rehabiliteringsmöjligheter be-
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döms vara uttömda. Denna bedömning innefattar ett stort mått av 
presumtion om framtiden. 

Det andra problemet: tillämpningen av regelverket är strikt 

Samtidigt som utredningen drar slutsatsen att regelverkets utform-
ning är den viktigaste orsaken till den diskrepans som identifieras i 
direktiven och att detta föregår de senaste årens kraftiga variationer 
i beviljandegraden går det inte att bortse från att en strikt tillämpning 
av samma regelverk också har betydelse. Ett stöd för denna slutsats 
är vad som kunnat konstateras kring variationen i tillämpningen i 
avsnitt 7.2.8 och att andelen avslag är mycket hög sedan år 2015, 
samtidigt som de ärenden där sjukpenning byts ut mot sjukersätt-
ning också har minskat kraftigt sedan samma år. Utredningen har 
inte utrett eller tagit ställning i frågan huruvida Försäkringskassans 
tillämpning av sjukersättningsreglerna i sak har blivit mer korrekt 
eller inte. Med en avslagsandel på ca 70 procent i ansökningsärenden 
under senare år kan dock konstateras att sjukersättningsreglerna nu-
mera tillämpas på ett mycket strikt sätt. Detta torde också innebära 
att fler osäkra fall avslås vilket får betydelse för dessa försäkrades 
faktiska möjligheter att försörja sig i förvärvsarbete. 

7.4 Situationen för äldre i arbetsför ålder 

Vid bedömningen av rätten till sjukersättning finns enligt gällande 
regelverk inget utrymme för hänsynstagande till den försäkrades 
ålder. Enligt nuvarande regelverk kan en ansökan om sjukersättning 
avslås med exempelvis motiveringen att rehabiliteringsmöjligheterna 
inte bedöms vara uttömda innan omskolning prövats, trots att några 
faktiska och reella möjligheter till omskolning inte finns eller trots 
att den nödvändiga omskolningen kommer att vara slutförd först när 
det återstår en kort tid till den försäkrades 65-årsdag eller ännu 
senare. Försäkringskassan har också tidigare framfört att tillämp-
ningen får orimliga konsekvenser i vissa fall.108 

 
108 Försäkringskassan (2017), Skrivelse till regeringen, dnr 47906-2017, s. 14–17.  
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Utredningen ska enligt direktiven med utgångspunkt i denna 
frånvaro av särskilda regler för äldre försäkrade utreda kraven för att 
beviljas sjukersättning för äldre personer i förvärvsarbetande ålder. 

7.4.1 Tidigare regelverk rörande hänsyn till den 
försäkrades ålder 

År 1970 infördes i lagen om allmän försäkring en möjlighet att vid 
bedömningen av rätten till förtidspension ta hänsyn till ålder. Moti-
veringen var att äldre personer med ett tungt och pressande arbete 
som på grund av bristande krafter inte orkade med sina arbetsupp-
gifter eller som friställts utan att annat lämpligt arbete stod till för-
fogande skulle få rätten till förtidspension bedömd med större hän-
synstagande till de individuella förhållandena än vad som gällde för 
övriga försäkrade.109  

Enligt det regelverk som gällde mellan år 1997 och 2008 kunde 
vidare hänsyn tas till individuella faktorer hos de försäkrade vid 
prövningen av rätt till sjukersättning. Dessa avsåg bl.a. den försäkra-
des ålder, utbildningsnivå, bosättningsförhållanden, tidigare verksam-
het och andra liknande omständigheter. Om det förelåg särskilda skäl 
fick hänsyn tas till dessa faktorer vid bedömningen av den försäk-
rades förmåga att försörja sig i normalt förekommande arbete (som 
under denna period var det aktuella arbetsmarknadsbegreppet även 
för rätten till sjukersättning). I praktiken tillämpades bestämmelsen 
på så sätt att om den försäkrade var under 60 år var utrymmet för att 
beakta andra än medicinska förhållanden mycket begränsat.110 I för-
arbetena angavs att den försäkrade skulle ha relativt kort tid kvar till 
ålderspension för att en bedömning med hänsyn tagen till de upp-
räknade faktorerna skulle leda till ett annat resultat än om bara de 
medicinska förhållandena hade beaktats.111, 112 

 
109 7 kap. 3 § AFL, SFS 1970:186. 
110 Riksförsäkringsverkets allmänna råd om sjukpenning och rehabiliteringsersättning, 
RAR 2002:5. 
111 Prop. 1996/97:28, s. 27. 
112 Se avsnitt 5 för en närmare redogörelse för tidigare regelverk. 
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7.4.2 Förlängningen av arbetslivet och riktåldern 
för ålderspension 

Allt fler lever längre och mår bättre även i högre åldrar. Som angetts 
i avsnitt 3.2 har andelen äldre än 65 år i befolkningen ökat från om-
kring 15 procent i början av 1970-talet till 20 procent 2019. I Sverige 
beräknas antalet personer som är 65 år och äldre öka från ungefär 
2 miljoner år 2020 till 2,5miljoner år 2030 och 2,8 miljoner år 2050.113 

Enligt Delegationen för senior arbetskraft har både den kognitiva 
och fysiska förmågan förbättrats betydligt och som konkretion för-
klarar de att en 70-åring är i dag som en 50-åring för ungefär ett halvt 
sekel sedan. Delegationen för senior arbetskraft framhåller dock att 
åldrandet inte är jämlikt, personer med högre utbildning och högre 
socialgrupp har bättre hälsa och förmågor och visar större förbättringar 
över tid i olika funktioner. De arbetar också i större utsträckning 
fortfarande vid 70 års ålder. Speciellt verkar förbättringar i åldrandet 
inte ha skett i samma utsträckning bland kvinnor med låg utbildning 
jämfört med andra grupper. Även om det alltså finns skillnader mellan 
70-åringar så framhåller Delegationen för senior arbetskraft att för-
bättringar likväl skett i alla grupper jämfört med tidigare årskullar.114 

Förbättringarna av de äldres hälsa, kognitiva förmåga och utbild-
ning höjer enligt regeringen åldersgränsen för när naturligt åldrande 
kan anses sätta ned de äldres arbetsförmåga. Biologisk ålder, upp till 
70 år eller ännu högre, är inte längre en användbar mätare på fysisk, 
psykisk och social förmåga.115 Många förväntas därmed kunna för-
värvsarbeta i högre åldrar än vad som är fallet i dag och pensions-
åldern kommer att höjas kontinuerligt.116 

Ett längre och mer hållbart arbetsliv är vidare en förutsättning för 
långsiktigt hållbara pensioner. Äldre personers kompetens och erfar-
enhet behöver därför tas tillvara. Det finns dock tendenser till att 
människor redan mitt i yrkeslivet sorteras bort till följd av sin ålder 
och fenomenet blir allt mer påtagligt med stigande ålder. Fördomar 
mot äldre och åldersdiskriminering behöver därför enligt regeringen 
motverkas.117 Exempelvis menar IFAU att arbetsgivares bristande 
efterfrågan på äldre arbetskraft en viktig begränsande faktor för att 

 
113 Delegationen för senior arbetskraft, Rapport 21, 70 är det nya 50, s. 7.  
114 Delegationen för senior arbetskraft, Rapport 21, 70 är det nya 50, s. 31–32.  
115 Kommittédirektiv 2018:83, s. 1–2. 
116 Försäkringskassan, Svar på regeringsuppdrag, Rapport – Uppföljning av sjukfrånvarons ut-
veckling 2020, s. 85. 
117 Kommittédirektiv 2018:83, s. 1–2. 
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öka arbetskraftsdeltagandet över 65 är. Enligt IFAU tyder forskning 
på att det finns en utbredd åldersdiskriminering som inte hänger 
samman med faktiska förändringar i äldres produktivitet.118 

Enligt direktiven behöver utredningen beakta pågående föränd-
ringar av ålderspensionssystemet. Riktåldern för pension enligt social-
försäkringsbalken ska fungera som ett riktmärke för de individuella 
pensionsbesluten och räknas upp med hänsyn till medellivslängdens 
utveckling. Åldersgränserna för olika socialförsäkringsersättningar, 
exempelvis sjukersättning, garantipension och inkomstgrundad ålders-
pension kommer på sikt att följa riktåldern.119 Avsikten är att rikt-
åldern på sikt ska styra de pensionsrelaterade åldersgränserna i 
pensionssystemet och i angränsade trygghetssystem, däribland sjuk-
ersättningen.120 

7.4.3 Inte alla äldre kan arbeta länge 

Även om många förväntas kunna arbeta längre upp i åldrarna kom-
mer inte alla äldre att klara av att arbeta heltid längre än i dagsläget. 
Redan i dag har många svårt att klara av att förvärvsarbeta heltid fram 
till riktåldern för ålderspension.121 

Delegationen för senior arbetskraft har vidare framhållit att åld-
randet inte är rättvist och att för en del grupper med tunga arbeten 
är möjligheten att arbeta längre begränsad.122 De lyfter vidare att de 
med eftergymnasial utbildning och bättre självskattad hälsa i högre 
utsträckning fortsätter att arbeta efter 64–65 års ålder och att det 
finns en betydande ojämlikhet i förutsättningarna för ett förlängt 
arbetsliv. De med bättre förutsättningar vad gäller framför allt hälsa, 
utbildning och ekonomi har större möjligheter att påverka beslutet 
om när de vill gå i pension. Det finns också systematiska skillnader 
mellan könen. Kvinnors pensionsbeslut påverkas exempelvis i högre 
grad av egen och närståendes hälsa.123  

Enligt Stattin krävs ökad medvetenhet om den stora heterogenitet 
och variation i förutsättningar för ett långt arbetsliv som finns bland 

 
118 IFAU, Rapport 2018:20, Drivkrafter och möjligheter till ett förlängt arbetsliv, s. 97. 
119 Se 2 kap 10 a § SFB m.m. 
120 Prop. 2020/21:1, utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom.  
121 Försäkringskassan, Svar på regeringsuppdrag, Rapport – Uppföljning av sjukfrånvarons 
utveckling 2020, s. 85. 
122 Delegationen för senior arbetskraft, Rapport 21, 70 är det nya 50, s. 34.  
123 Delegationen för senior arbetskraft, Rapport 14, Att arbeta vidare efter 65 – vem gör det 
och varför?, s. 29–30. 
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äldre anställda för att ett förlängt arbetsliv för fler grupper än redan 
priviligierade, anställda med god hälsa och fördelaktiga arbetsförhål-
landen ska kunna realiseras.124 

Ur ett arbetsmedicinskt perspektiv ska vidare inte alla behöva 
arbeta längre, enligt Albin m.fl. Detta med hänsyn till bland annat 
folkhälsans ojämlika utveckling, att de i många yrken, främst arbetar-
yrken, ställs höga fysiska krav och den sjunkande tillgången till kvali-
ficerad arbetsanpassning genom exempelvis företagshälsovård, sär-
skilt för kvinnor och i arbetaryrken.125 De menar att sammantaget 
innebär förändringarna i folkhälsan att det visserligen i genomsnitt 
finns ett ökat utrymme för att arbeta längre, men att genomsnitten 
blir allt mindre relevanta när skillnaderna ökar. Folkhälsans utveck-
ling är socioekonomiskt ojämn och har exempelvis stagnerat bland 
kvinnor som enbart har grundskoleutbildning. Albin m.fl. menar att 
det därför inte finns ett ökat allmängiltigt utrymme baserat på bättre 
folkhälsa för att arbeta längre, även om det helt klart finns betydande 
grupper där ett sådant utrymme skapats.126 De framhåller också att 
kort utbildning ofta innebär att arbetet ställer höga fysiska krav som 
är svåra att klara i högre åldrar och att mätningar av fysisk belastning 
i högriskyrken talar för att arbetet inte anpassas till det normala 
åldrandet över arbetslivet. Albin m.fl. framhåller att en utformning 
av välfärdssystem och pensionssystem som av ekonomiska skäl 
tvingar kvar människor i arbeten de inte orkar med sannolikt bidrar 
till att ytterligare förstärka de socioekonomiska skillnaderna i hälsa.127 

Enligt Scott m.fl. har tillväxtmönstret i den genomsnittliga fak-
tiska pensionsåldern sedan mitten av 1990-talet delats av alla socio-
ekonomiska och demografiska grupper. Det innebär enligt dem att 
det hittills varit möjligt att förlänga arbetslivet för alla grupper, oav-
sett utbildning och hälsostatus. De framhåller dock att deras analys 
tyder på att det är möjligt att höja pensionsåldern ytterligare för alla 
grupper men inte för alla individer. Incitament för och lagstiftning 
om ökad minimiålder vid pensioneringen måste därför enligt Scott 

 
124 Försäkringskassan, Socialförsäkringsrapport 2020:5, Förlängt arbetsliv – förutsättningar, ut-
maningar och konsekvenser, Rapport från forskarseminariet i Umeå 15–16 januari 2020, s. 69. 
125 Försäkringskassan, Socialförsäkringsrapport 2020:5, Förlängt arbetsliv – förutsättningar, ut-
maningar och konsekvenser, Rapport från forskarseminariet i Umeå 15–16 januari 2020, s. 72. 
126 Försäkringskassan, Socialförsäkringsrapport 2020:5, Förlängt arbetsliv – förutsättningar, ut-
maningar och konsekvenser, Rapport från forskarseminariet i Umeå 15–16 januari 2020, s. 75 
och 80–81. 
127 Försäkringskassan, Socialförsäkringsrapport 2020:5, Förlängt arbetsliv – förutsättningar, ut-
maningar och konsekvenser, Rapport från forskarseminariet i Umeå 15–16 januari 2020, s. 80–81. 
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m.fl. kompletteras andra åtgärder som vidareutbildning och anpass-
ning av arbetsplatserna samt med ett rättvist system för pensionering 
i förtid av hälsoskäl.128 

7.4.4 Arbetsförmåga i relation till ålder 

Som framhållits ovan har olika grupper olika förutsättningar för att 
arbeta längre. Den enskilda individens arbetsförmåga är relativ och 
beror på sammanhanget samt en rad faktorer såsom hälsa, kompe-
tens, arbetsinnehåll och arbetsmiljö.129 Hur påverkas då individens 
arbetsförmåga av faktorer som främst kan härröras till den enskilda 
individens åldrande? Delegationen för senior arbetskraft har lyft föl-
jande faktorer i denna fråga. 

Sammanfattningsvis saknar många äldre en fullgod arbetsförmåga 
i fysiskt tunga arbeten. De individuella variationerna är dock mycket 
stora. Den mentala arbetsförmågan är relativt opåverkad på grupp-
nivå fram till åtminstone 70 års ålder.130 De som är kvar längre i 
arbetslivet har generellt ofta bättre mental och fysisk hälsa än de som 
är pensionerade. Detta innebär dock inte att alla ska eller kan arbeta 
lika länge. Orsakerna till att funktionsförmågan minskar med åldern 
är främst relaterade till arbetsförhållanden och arbetsorganisationer 
som försvårar för den anställde att använda sin kapacitet och som 
hindrar denne från att växa i arbetet.131  

Förbättringar i folkhälsan och medicinsk behandling gör att hälso-
skäl blir ett allt mindre generellt hinder mot ett långt eller förlängt 
arbetsliv. Spridningen i hälsotillstånd vid en given ålder ökar dock 
eftersom förbättringen varierar mellan olika grupper.132 

Förändringar i hjärt- och lungfunktion vid stigande ålder kan vara 
ett hinder för äldre att delta i arbeten som kräver hög fysisk kapa-

 
128 Försäkringskassan, Socialförsäkringsrapport 2020:5, Förlängt arbetsliv – förutsättningar, ut-
maningar och konsekvenser, Rapport från forskarseminariet i Umeå 15–16 januari 2020, s. 144. 
129 Delegationen för senior arbetskraft, Rapport 8, Vad blir sämre och vad blir bättre när man 
blir äldre?, s. 23. 
130 Delegationen för senior arbetskraft, Rapport 8, Vad blir sämre och vad blir bättre när man 
blir äldre?, s. 23. Det finns också stora skillnader i arbetsförmåga beroende på socioekonomisk 
status. Klyftorna mellan låg- och högutbildade i fråga om hälsa och arbetsförmåga ökar. 
131 Delegationen för senior arbetskraft, Rapport 8, Vad blir sämre och vad blir bättre när man 
blir äldre?, s. 25. 
132 Delegationen för senior arbetskraft, Rapport 8, Vad blir sämre och vad blir bättre när man 
blir äldre?, s. 8. Det är exempelvis de med eftergymnasial utbildning och bättre självskattad 
hälsa som i högre utsträckning fortsätter att arbeta efter 64–65 års ålder, se Delegationen för 
senior arbetskraft, Rapport 14, Att arbeta efter 65, s. 29. 

516 ( 2864 )



SOU 2021:69 Rätten till sjukersättning – problemanalys  

365 

citet.133 Sådana arbeten, och arbeten som innebär obekväma arbets-
ställningar eller som är statiska och eller monotona, blir också svårare 
att utföra ju äldre man blir på grund av försämringen av flera fysiska 
funktioner. Enskilda individer kan dock behålla en mycket god fysisk 
kapacitet även i hög ålder och fysisk förmåga kan tränas upp i alla 
åldrar. För äldre arbetstagare är det extra viktigt med en ergonomiskt 
väl anpassad arbetsmiljö samt möjlighet att kunna organisera arbetet 
så att det passar även en individ med lägre fysisk kapacitet.134  

Såväl syn som hörsel försämras med stigande ålder, men det finns 
goda kompensationsfaktorer i form av hjälpmedel och medicinsk be-
handling.135 Vid synkrävande arbeten behöver äldre starkare ljus än 
yngre och korrigering med glasögon eller linser. Vissa ögonsjukdomar 
är vanligare hos äldre, men dessa är i många fall botbara och påverkar 
i så fall inte arbetsförmågan även om vissa korrigeringar i arbets-
miljön ibland kan krävas.136 Hörseln förändras med stigande ålder, 
men det relativa bidraget mellan olika riskfaktorer är individuellt och 
därmed svårt att uppskatta. En hörselnedsättning kan försvåra arbete 
i bullriga miljöer. Det finns exempelvis en viss risk för olyckor om 
inte varningssignaler uppfattas. Hörselhjälpmedel kan emellertid kom-
pensera för vanliga hörselförändringar.137 

Kognitiv funktion förändras inte dramatiskt med stigande ålder 
och om man bara går på intellektuell funktion kan de flesta arbeta 
högt upp i åldrarna.138 Kognitionen har nämligen sitt eget åldrande 
och mer påtagliga effekter ses främst i mycket hög ålder, då oftast 
beroende på sjukdom och en allmänt sänkt livsfunktion. Kognitiv 
oförmåga som ger funktionella problem hos personer yngre än 70–
75 år beror på sjukliga förändringar. Vissa kognitiva förmågor är som 
bäst i tidigt vuxenliv, andra förmågor förbättras senare. Kognition 
påverkas visserligen av förändringar i hjärna och nervsystem, men 
hjärnan formas under hela livet, vilket ger en möjlighet till anpass-
ning efter ändrade kognitiva krav. Samtidigt bidrar detta till stora 

 
133 Delegationen för senior arbetskraft, Rapport 8, Vad blir sämre och vad blir bättre när man 
blir äldre?, s. 9–10. 
134 Delegationen för senior arbetskraft, Rapport 8, Vad blir sämre och vad blir bättre när man 
blir äldre?, s. 14 och 25.  
135 Delegationen för senior arbetskraft, Rapport 8, Vad blir sämre och vad blir bättre när man 
blir äldre?, s. 25. 
136 Delegationen för senior arbetskraft, Rapport 8, Vad blir sämre och vad blir bättre när man 
blir äldre?, s. 12. 
137 Delegationen för senior arbetskraft, Rapport 8, Vad blir sämre och vad blir bättre när man 
blir äldre?, s. 12–13. 
138 Delegationen för senior arbetskraft, Rapport 21, 70 är det nya 50, s. 16 och 18–19. 
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skillnader också mellan personer med samma kronologiska ålder. 
Psykiskt välbefinnande, motivation, kognitivt engagemang, nätverk 
och andra sociala faktorer är också viktiga för den kognitiva hälsan. 
Arbetet är en viktig källa för kognitiv stimulans. Ett arbetsliv som 
bidrar till kognitivt engagemang och stimulans är bra för att bevara 
våra förmågor och är i detta avseende alltså hälsofrämjande.139 

Precisionssvaghet och långsammare uppfattningsförmåga är exem-
pel på åldersrelaterade förändringarna av mentala funktioner. Äldre 
arbetar i genomsnitt långsammare än yngre och kan ha svårare med 
snabba beslut. För de flesta arbetsuppgifter kompenseras emellertid 
en nedsatt snabbhet och precision av större motivation, mer erfar-
enhet och bättre helhetsbedömning. En lägre förmåga till nyinlärning 
kan kompenseras av större motivation.140 Äldre personer har vidare 
oftast inte svårare att lära nya saker men det tar i allmänhet lite längre 
tid att få fördjupad kunskap. Att kunskapen är meningsfull och att 
den som lär sig har motivation för inlärningen är särskilt viktigt för 
seniorer. Minnesfunktionen generellt håller sig bra över tid och på-
verkas inte av ålder så mycket som man tidigare trott och många 
minnestyper kan hålla sig intakta till sent i livet.141 

7.4.5 Sysselsättningen bland äldre 

Enligt IFAU har arbetskraftsdeltagandet bland äldre i Sverige varierat 
kraftigt sedan 1960-talet. För män i åldersgruppen 60–64 minskade 
det exempelvis från omkring 85 till 55 procent i slutet av 1990-talet 
för att sedan stiga till 75 procent 2016.142 Sedan slutet av 1990-talet 
har arbetskraftsdeltagandet för kvinnor i samma åldersgrupp ökat 
från ca 45 till över 65 procent.143 

IFAU menar att varken utvecklingen i hälsa, utbildningsnivå eller 
arbetsmiljö samvarierar på ett entydigt sätt med arbetskraftsdeltag-
andet bland de äldre.144 IFAU bedömer att den tidigare minskningen 
i arbetskraftsdeltagandet i stället framför allt berodde på att förtids-

 
139 Delegationen för senior arbetskraft, Rapport 8, Vad blir sämre och vad blir bättre när man 
blir äldre?, s. 14–16 och 25–26. 
140 Delegationen för senior arbetskraft, Rapport 8, Vad blir sämre och vad blir bättre när man 
blir äldre?, s. 26. 
141 Delegationen för senior arbetskraft, Rapport 8, Vad blir sämre och vad blir bättre när man 
blir äldre?, s. 17–18 och 26. 
142 IFAU, Rapport 2018:20, Drivkrafter och möjligheter till ett förlängt arbetsliv, s. 17. 
143 IFAU, Rapport 2015:24, Kan vi jobba tills vi blir 75?, s. 4 och 15. 
144 IFAU, Rapport 2018:20, Drivkrafter och möjligheter till ett förlängt arbetsliv, s. 35. 
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pensionssystemet blev mer generöst kring hälsokrav bland äldre och 
utvidgades till att omfatta svårigheter på arbetsmarknaden. IFAU 
menar att även de senaste decenniernas uppgång i arbetskraftsdeltag-
andet bland äldre i hög grad påverkats av politiska reformer. Det mest 
betydelsefulla har enligt IFAU varit den stegvisa förändringen av 
förtidspensionen till sjukersättning och renodlingen till en försäk-
ring som har striktare hälsokrav och endast omfattar förlorade arbets-
inkomster till följd av försämrad hälsa. Även den stora pensions-
reformen och andra reformer samt det faktum att hälsan tycks ha 
förbättrats synnerligen fort för födelsekohorterna i de relevanta ålders-
intervallen under tidsperioden för uppgången har troligen också haft 
viss effekt, enligt IFAU.145 

IFAU har vidare anfört att de inte kunnat visa att de lägre socio-
ekonomiska grupperna fick bära en proportionerligt större del av 
bördan av de hårdare kraven för att få sjukersättning. Tvärtom menar 
IFAU att en relativt större andel av de med dålig hälsa och låga in-
komster fick sjukersättning efter reformen. Efter att de hårdare kvali-
ficeringskraven införts sökte sig de som inte längre fick tillgång till 
sjukförmåner till framför allt arbetsinkomster som alternativ inkomst-
källa. Förändringarna i andra inkomster som huvudsaklig inkomst-
källa är förhållandevis små. Inkomstfördelningen bland de äldre före-
faller inte ha påverkats särskilt mycket av de nya reglerna för att få 
sjukersättning.146 Enligt IFAU hade 2000-talets åtstramning av för-
tidspensionssystemet troligen reala effekter genom att arbetsutbudet 
bland de äldre verkligen ökade. Det var inte så att de tidigare mot-
tagarna av sjukersättningen bara flyttades över till andra offentliga 
inkomsttrygghetssystem eller det kommunala försörjningsstödet. 

IFAU menar också att arbetskraftsdeltagandet bland de äldre i 
hög grad styrs av normer. En mycket stor andel pensionerar sig när 
de fyller 65 år, trots att det inte finns något biologiskt skäl till pen-

 
145 IFAU, Rapport 2018:20, Drivkrafter och möjligheter till ett förlängt arbetsliv, s. 98–99. 
IFAU har även tidigare framfört att det är troligt att pensionsreformen bidragit till ökningen 
av arbetsutbudet bland de äldre, men att det är svårt att fastställa i vilken utsträckning, och att 
det särskilda jobbskatteavdraget för äldre över 65 år också har bidragit till den ökade syssel-
sättningen. IFAU fann också att effekten av den så kallade Ringholmreformen, som gjorde 
det möjligt för anställda att arbeta tills de fyller 67, troligen varit minimal, se IFAU, Rapport 
2018:20, Drivkrafter och möjligheter till ett förlängt arbetsliv, s. 97. IFAU har även tidigare 
funnit att de senaste årens ökning i arbetskraftsdeltagande bland äldre har sammanfallit med 
förbättringar i hälsa och utbildningsnivå över födelsekohorter, samt med striktare krav för att 
bli beviljad sjukersättning, se IFAU, Rapport 2017:18, Vad förklarar de senaste 20 årens ökade 
arbetskraftsdeltagande bland äldre i Sverige?, s. 1 samt 20–21. 
146 IFAU, Rapport 2018:20, Drivkrafter och möjligheter till ett förlängt arbetsliv, s. 74 
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sion just vid denna ålder. Politiska reformer har enligt IFAU haft 
överraskande liten effekt på normerna. Ett sätt att påverka normer 
kring pensionering är enligt IFAU att låta arbetslöshets- och sjuk-
försäkringarna omfatta personer högre upp i åldrarna.147 

Endast hälsan beaktad finns nämligen enligt IFAU en stor poten-
tial för ökad sysselsättning framför allt i åldersgruppen som är äldre 
än 65 år.148 IFAU har framfört att bara under det senaste dryga de-
cenniet har ökningen av arbetskraftsdeltagandet motsvarat förbätt-
ringen av hälsan för män. Skillnaden i arbetskraftsdeltagande mellan 
åldersgrupperna 60–64 och 65–69 är enligt IFAU inte betingad av 
observerbara skillnader i hälsoindikatorer mellan de båda grupperna.149 
Enligt IFAU har svenska män en potential att i genomsnitt arbeta i 
ytterligare tre år jämfört med år 1985 om man beaktar förbättringarna 
i hälsa mellan 1985 och 2009.150 

7.4.6 Sambandet mellan sjukersättning och ålderspension 

En äldre försäkrad som nekas sjukersättning kan lämna arbetslivet 
genom att i stället ta ut inkomstgrundad ålderspension. Det finns 
alltså ett samband mellan strikta sjukersättningsbedömningar för för-
säkrade som är i slutet av sina arbetsliv och ett ökat uttag av inkomst-
grundad ålderspension. Den som tidigt tar ut inkomstgrundad ålders-
pension drabbas dock ekonomiskt eftersom den livslånga pensionen 
då blir lägre.151  

ISF undersökte 2014 förändringar i utträde från arbetslivet för 
60–64-åringar under perioden 2003–2010, då en striktare tillämpning 
och skärpta sjukförsäkringsregler infördes. Ett resultat var att 60–
64-åringar med en jämförbar sjukskrivningshistorik hade en högre 
och ökande risk att ha sin huvudsakliga inkomst från ålderspensions-
systemet 2008–2010 jämfört med år 2003. En möjlig förklaring till 
den ökande risken kan enligt ISF vara att de striktare sjukförsäk-
ringsreglerna har påverkat individer med sjukskrivningshistorik att 
ta ut ålderspension tidigare. ISF framhåller dock även att den succes-
siva infasningen av det nya pensionssystemet innebär att incitamen-

 
147 IFAU, Rapport 2018:20, Drivkrafter och möjligheter till ett förlängt arbetsliv, s. 98–99. 
148 IFAU, Rapport 2015:24, Kan vi jobba tills vi blir 75?, s. 1.  
149 IFAU, Rapport 2018:20, Drivkrafter och möjligheter till ett förlängt arbetsliv, s. 35. 
150 IFAU, Rapport 2015:24, Kan vi jobba tills vi blir 75?, s. 15. 
151 Jfr SOU 2020:6 s. 174–175. 
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ten att vara kvar på arbetsmarknaden blir starkare under den stude-
rade perioden och att resultaten alltså trots detta visar en ökad relativ 
risk för tidig ålderspensionering för individer med sjukskrivnings-
historik i slutet av perioden.152 

ISF analyserade vidare år 2018 bland annat olika yrkesgruppers 
utträde från arbetsmarknaden och anförde då att sjukförsäkringen är 
en vanlig utträdesväg från arbetslivet. Under vissa perioder minskar 
dock andelen personer som har sjukförmåner som främsta inkomst 
vid utträdet, medan andelen som har arbetslöshetsersättning som ut-
trädesväg ökar. Det tyder enligt ISF på att samspelet mellan dessa för-
måner bidrar till vilken utträdesväg som en enskild individ tar. ISF 
menar att tillämpningen av regelverket inom sjukförsäkringen kan 
ha betydelse för om personerna lämnar arbetslivet permanent i förtid 
eller inte.153 

7.4.7 Incitament att lämna arbetslivet via sjukersättning 
i stället för genom pension 

Dagens inkomstpensionssystem bygger på att den enskilde individen 
själv tjänar ihop till sin pension under de yrkesverksamma åren. 
Varje ytterligare år i arbete innebär att mer pengar tjänas in både till 
den allmänna inkomstpensionen och tjänstepensionen. Det är dock 
inte bara inkomster från arbete som ger pensionsrätter. Pensionen 
grundas på alla skattepliktiga inkomster. Det innebär att även vid 
avbrott i arbetslivet som berättigar till föräldrapenning, studiemedel, 
ersättning från plikttjänstgöring, arbetsskadelivränta, ersättning från 
a-kassa samt sjuk- eller aktivitetsersättning tjänas pensionsrätter in. 
Pensionsavgiften betalas då av staten men även i vissa situationer via 
kollektivavtalen. Varje år bokförs pensionsrätten på individens in-
komstpensionskonto. Värdet på kontot, som är det sammanlagda vär-
det av pensionsrätterna och deras ränta över åren, utgör individens 
pensionsbehållning som sedan fördelas över den förväntade återstå-
ende livslängden. För de som under sitt yrkesverksamma liv inte tjänat 
ihop tillräckligt mycket inkomstpension för att komma över garanti-

 
152 ISF Rapport 2014:7, Striktare sjukförsäkring och tidig ålderspensionering, s. 8 och 51–52. 
Jfr IFAU:s bedömning att det striktare regelverket innebar ett ökat arbetskraftsdeltagande 
bland äldre i avsnitt 7.4.5. 
153 ISF Rapport 2018:10 Tidigt utträde från arbetslivet bland kvinnor och män, s. 14. 
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pensionsnivån betalar staten ut garantipension så att den tillsammans 
med intjänad inkomstpension når upp till garantipensionsnivån. 

Själva konstruktionen av pensionssystemet innehåller således incita-
ment för individen att fortsätta arbeta i och med att tidigt utträde 
från arbetslivet påverkar individens framtida pension. För den som 
fortsätter arbeta efter 65 års ålder finns dessutom ett extra jobb-
skatteavdrag. Det ger mer pengar i plånboken för den som arbetar 
och vid årets början har fyllt 65-år än för en 64-åring. Samtidigt 
tjänas nya pensionsrätter in vilket gör den framtida pensionen högre.  

Trots att det finns ekonomiska incitament i pensionssystemet 
som stimulerar till fortsatt arbete visar statistiken att många män-
niskor väljer att ta ut pensionen tidigare än 65 år. Den genomsnitt-
liga pensionsåldern har under de senaste 20 åren legat stabilt kring 
65 år men både andelen som går i pension innan och andelen som går 
i pension efter 65-årsdagen har ökat. År 2003, när det nya pensions-
systemet introducerades hade 7 procent av befolkningen i åldern 61–
64 år ålderspension (hel eller partiell). Fram till 2010 hade denna 
andel ökat till 16 procent och 2020 var motsvarande andel 23 procent.  

Det finns således andra värden än rent ekonomiska som får män-
niskor att vilja gå i pension. ISF har i en rapport analyserat vilka motiv 
som ligger bakom människors pensionsbeslut.154 De flesta som gått 
i pension motiverar pensionsbeslutet med att de hade meningsfulla 
och intressanta saker att göra som pensionärer. De värderar således 
fritid högre än arbete och värderar möjligheten att själva kunna 
disponera sin egen tid högt. Det är få pensionärer som uppger att de 
ångrar sitt pensionsbeslut.  

Men det finns också grupper vars motiv tyder på att valfriheten 
varit begränsad. Människors hälsa påverkar både möjligheten och viljan 
att förlänga arbetslivet. Personer med låg utbildning, dålig hälsa, dåliga 
arbetsförhållanden går tidigare i pension och anger oftare stress i 
arbetet som motiv för pensionering. De som går tidigt i pension har 
också ofta låga inkomster, och får därmed lägre pension. Yrkesgrup-
per med mycket sociala kontakter uppger oftare att de gått i pension 
på grund av stress. Det gäller till exempel de som arbetar med kunder, 
klienter, patienter eller elever. De personer med denna karakteristik 
som fortsätter att arbeta gör det i högre grad än andra av ekonomiska 
orsaker.  

 
154 ISF (2020), Tidig och sen pensionering, Rapport 2020:7. 
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De som fortsätter arbeta efter 65 år är ofta välutbildade med stort 
engagemang i arbetet, bra hälsa, goda arbetsförhållanden, stimulerande 
arbetsuppgifter, och höga inkomster samt upplever arbetet som 
berikande. Många uppger att de skulle fortsätta arbeta även om de 
inte behövde det av ekonomiska skäl. Män fortsätter arbeta i större 
utsträckning än kvinnor och företagare är överrepresenterade bland 
de som fortsätter arbeta efter 65 år. 

Hur ser de ekonomiska incitamenten ut? 

Incitamenten att lämna arbetslivet via sjukersättning i stället för ålders-
pension kan analyseras i två olika tidsperspektiv. Dels de momentana 
incitamenten som styrs av de ekonomiska skillnaderna av att beviljas 
sjukersättningen kontra uttag av allmän inkomstpension i dag, dels 
de långsiktiga incitamenten som styrs av hur pensionen påverkas på 
längre sikt av ett tidigt uttag av allmän inkomstpension eller sjuk-
ersättning.  

Utredningen har i analysen av dessa båda dimensioner använt sig 
av typfallsanalyser. Typfallsanalyserna har sin styrka i att det är lätt 
att jämföra skillnader mellan regelverk för individer med likartade 
egenskaper. Ett generellt problem med typfallsanalyser är dock att 
de är svårt att veta hur representativt ett specifikt typfall är. Vid be-
räkning av typfallen har utredningen använt pensionsmyndighetens 
typfallsmodell för att beräkna den individuella disponibla inkomsten 
i de olika fallen. Utredningen har koncentrerat sig på att beskriva 
incitamenten för de individer som täcks av de stora kollektivavtalen 
för statsanställda, kommun- och regionanställda, privata arbetare re-
spektive privata tjänstemän. Att enbart titta på ersättningen från det 
offentliga systemet ger en ofullständig bild av den ersättning som 
individen har rätt till vid både ålderspension och sjukersättning. Å 
andra finns det så många olika kollektivavtal att det blir en omöjlig 
uppgift att beskriva den specifika situation som varje enskild individ 
står inför. I beräkningarna har hänsyn inte tagits till eventuellt privat 
pensionssparande eller kapitalinkomster. Både det privata pensions-
sparandet och kapitalinkomster ser väldigt olika ut på individnivå och 
är därför svåra att generalisera på ett sätt som gör det möjligt att 
inkludera dem i denna typ av beräkningar. Analysen ger således inte 
en fullständig bild av det ekonomiska utbytet i varje enskild situation 
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men torde vara tillräcklig för att beskriva hur de grundläggande incita-
menten verkar för många av de äldre på svensk arbetsmarknad. 

Figur 7.17 Individuell disponibel inkomst vid sjukersättning 
och ålderspension vid 63 års ålder 

 
Källa: Egna beräkningar (Pensionsmyndighetens typfallsmodell och FASIT:s typfallsmodell).  

 
 

Beräkningarna visar att det på kort sikt, vid 63 års ålder, är ekono-
miskt förmånligare för den enskilde individen att försörjas av sjuk-
ersättning än genom uttag av allmän inkomstpension. Det gäller oav-
sett avtalsområde. Den största skillnaden mellan inkomsten vid tidigt 
uttag av allmän inkomstpension och sjukersättning finns för privata 
arbetare. Av figur 7.18 framgår att ersättningen vid uttag av ålders-
pension för en person med en månadslön på 25 000 kronor blir om-
kring 35 procent lägre än vid sjukersättning, oavsett avtalsområde. 
För övriga avtalsområden är skillnaden mellan inkomsten vid tidigt 
uttag av allmän inkomstpension och sjukersättning mindre än för 
privata arbetare. Mest generösa är ersättningarna i statlig sektor och 
minst skillnad ger det kommunala avtalet. För kommunalt anställda 
med en månadsinkomst på 25 000 kronor beräknas ersättningen vid 
uttag av ålderspension bli ungefär 30 procent lägre än vid sjukersätt-
ning. Vid högre inkomster blir skillnaden än mindre. För personer 
med en månadsinkomst på 80 000 kronor blir ersättningen vid ålders-
pension bara 10 procent lägre än ersättningen vid sjukersättning. För 
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statsanställda och privata tjänstemän är motsvarande skillnad om-
kring 15 procent. 

Typfallsanalysen beräknar den teoretiska inkomsten för den en-
skilde individen i respektive situation, givet att denne söker eller är 
berättigad till inkomstprövade ersättningar som t.ex. bostadstillägg. 
Det är emellertid inte självklart att individen alltid söker eller är 
berättigad till kompletterande dessa förmåner. Många som enligt 
inkomststatistiken borde vara berättigade till bostadstillägg söker inte 
ersättningen, vilket i en del fall gör att typfallsanalysen överskattar 
den verkliga inkomstnivån. Även andra inkomster som privat pen-
sionssparande, eventuella livräntor, kapitalinkomster och rätten till 
avtalsersättningar kan påverka den faktisk inkomstnivån, vilket inte 
heller tas hänsyn till i typfallsanalysen. För den som är sammanboende 
har makens eller makans inkomster också betydelse för möjligheten 
att beviljas bostadstillägg. Det innebär att det finns personer som 
kan få högre inkomst som pensionär än med sjukersättning även om 
typfallsanalysen visar på det omvända i de studerade typsituationerna.  

Vad gäller då på längre sikt? Det faktum att alla intjänade inkomster 
räknas in i pensionsbehållningen och att staten och kollektivavtalen 
betalar pensionsrätter för den som har sjukersättning fram till och 
med att rätten till sjukersättning upphör, skapar långsiktiga ekono-
miska incitament för individer att göra utträde från arbetslivet via 
sjukersättning i stället för ålderspension. Ålderspensionen blir såle-
des generellt sätt lägre vid ett tidigt uttag än vad den blir om man får 
sjukersättning de sista åren innan pension. Hur stor skillnaden blir 
beror dock på i vilken sektor personen arbetar och vilken slutlön 
personen har. I ett antal stiliserade typfall har inkomstbanor beräk-
nats för åldrarna 66 till 90 år för en person född 1958 i tre olika situa-
tioner; 

1. Individen arbetar fram till 66 år och tar därefter ut allmän inkomst-
pension. 

2. Individen arbetar fram till 63 år och får därefter sjukersättning 
mellan 63 och 65 år. Vid 66 år tas allmän inkomstpension ut. 

3. Allmän inkomstpension tas ut från 63 års ålder. 

Resultaten från dessa beräkningar redovisas i tabell 7.1. Precis som 
vid de kortsiktiga beräkningarna av ett utträde ur arbetslivet via sjuk-
ersättning och pension har de långsiktiga beräkningar av den indivi-
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duella disponibla inkomsten gjorts för de fyra stora avtalsområdena. 
I samtliga typfall antas individen ha börjat sitt yrkesverksamma liv 
vid 23 års ålder. Det som är fokus för analysen är inkomsterna från 
66 år, dvs. när alla grupper har pensionsinkomster och rätten till pen-
sionssystemets grundskydd har uppnåtts. För att belysa skillnaderna 
mellan de tre olika situationerna har genomsnittet av skillnaden i 
inkomst mellan de olika situationerna beräknats som ett genomsnitt 
över åldrarna 66–90 år. I tabell 7.1 redovisas detta som en kvot mellan 
inkomsterna vid de olika utträdesalternativen från arbetsmarknaden.155  

Den generella slutsatsen för alla avtalsområden är att det alltid är 
mest lönsamt att arbeta till 66 år, näst mest lönsamt att avsluta arbets-
livet med sjukersättning och minst lönsamt at ta ut pension från 
63 år. Tydligt är att skillnaden i pensionsinkomst från 66 år och framåt, 
mellan de tre situationer, i samtliga fall är väldigt liten för de som har 
låga inkomster, oavsett avtalsområde. Pensionssystemets grundskydd 
genom garantipension och BTP gör att en lägsta inkomstnivå garan-
teras. För en person med en slutlön på ca 25 000 kronor per månad 
blir mervärdet av att arbeta till 66 år, i förhållande till tidigt uttag av 
allmän inkomstpension från 63 år eller sjukersättning från 63 år där-
för begränsat. Att beviljas sjukersättning vid 63 år ger således omkring 
2 procent högre pensionsinkomst i relation till vad inkomsten blir 
för den som tar ut allmän inkomstpension från 63 års ålder. Att 
beviljas sjukersättning vid 63 års ålder ger i princip samma pension, 
oavsett avtalsområde, vid 66 års ålder som om individen fortsatt att 
arbeta tills den fyllt 66 år. 

Vid högre inkomster blir det inom samtliga avtalsområden mer 
förmånligt att arbeta till 66 år än att ta ut pension från 63 år. För 
privata tjänstemän med slutlön på ca 45 000 kronor per månad blir 
skillnaden i inkomst 20 procent lägre vid ett pensionsuttag vid 63 år 
än vid 66 år. Ungefär samma nivå gäller även för statsanställda, privata 
arbetare och kommun eller regionanställda.  

Att avsluta arbetslivet med sjukersättning vid 63 års ålder i stället 
för att arbeta fram till 66 år ger omkring 5 procent lägre inkomst. 
Skillnaden mellan de olika avtalsområdena är små. Lägst är skillnaden 
för privata arbetare där den som beviljas sjukersättning vid 63 års 

 
155 En kvot större än 1 anger att den situation som står först i tabellen är större än den andra 
situationen. En kvot som är mindre än 1 anger att den andra situationen är större än den första 
situationen. 
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ålder endast får ett par procents lägre pension än den som arbetar 
fram till 66 år.  

Att beviljas sjukersättning vid 63 års ålder är för samtliga ersätt-
ningstagare mer förmånligt än att ta ut pension vid 63 år. Skillnaden 
är störst för privata tjänstemän, kommunalanställda och privata 
arbetare där den genomsnittliga pensionen mellan 66 och 90 år blir 
omkring 20 procent högre för den som beviljas sjukersättning vid 63 
än för den som tar ut allmän inkomstpension. För statsanställda blir 
skillnaden några procentenheter lägre.  

Tabell 7.1 Skillnad i individuell disponibel inkomst för en person som 
arbetar till 66 år, en person som tar ut pension vid 63 år 
och en person som har sjukersättning från 63 år 

 Stat Kommun Privata 
tjänstemän 

Privata 
arbetare 

Slutlön 25 000 kr per månad     
Pension 63 år vs Pension 66 år 0,97 0,97 0,97 0,97 
Sjukersättning 63 år vs Pension 66 år 1,00 1,00 1,00 1,00 
Sjukersättning 63 år vs Pension 63 år 1,02 1,02 1,02 1,02 
     
Slutlön 45 000 kr per månad     
Pension 63 år vs Pension 66 år 0,80 0,80 0,79 0,81 
Sjukersättning 63 år vs Pension 66 år 0,95 0,96 0,95 0,98 
Sjukersättning 63 år vs Pension 63 år 1,17 1,20 1,20 1,21 

Källa: Egna beräkningar (Pensionsmyndighetens typfallsmodell). 
Anm.: Siffrorna i tabellen avser den genomsnittliga kvoten mellan 66 och 90  år. 

 
  

Utredningen kan utifrån analysen ovan konstatera att den genom-
snittliga skillnaden i pensionsinkomst för den som beviljas sjukersätt-
ning vid 63 år och den som arbetar till 66 år är relativt liten i de stu-
derade inkomstnivåerna. Att beviljas sjukersättning vid 63 år ger en 
högre pensionsinkomst mellan 66 och 90 år än att ta ut allmän in-
komstpension redan vid 63. För den som har låga inkomster blir skill-
naden mellan ett tidigt utträde från arbetslivet via sjukersättning och 
ålderspensionssystemet liten. Vid högre inkomster är incitamenten 
att arbeta fram till 66 år större. För den som har arbetat och har en 
inkomstrelaterad pension kan incitamenten att skjuta på pensions-
uttaget och i stället ha sjukersättning vara starka då ett senare pensions-
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uttag innebär en högre ålderspension. För den som arbetat lite eller 
inte alls och som inte kommer att få mer än garantipension är dessa 
incitament inte lika tydliga. Samtidigt har de inte heller samma val 
till ett tidigt uttag av pension då det endast är möjligt för den med 
inkomstrelaterad pension. För en person med garantipension och bo-
stadstillägg blir skillnaden i inkomst mellan 66 och 90 år relativt liten 
för den som beviljas sjukersättning vid 63 år jämfört med att ta ut 
allmän ålderspension vid samma ålder. Även personer som förväntas 
leva kortare än den genomsnittliga förväntade livslängden kan tjäna 
ekonomiskt på ett tidigt uttag av den allmänna pensionen.156  

7.4.8 Slutsatser om situationen för äldre i arbetsför ålder  

Av avsnittet har framgått att hälsan generellt har förbättrats hos 
äldre. Utredningen drar vidare slutsatsen att arbetsförmågan gene-
rellt sett har ökat även högre upp i åldrarna, vilket borde innebära att 
fler äldre personer, såväl i förvärvsarbetande ålder som i pensions-
ålder, kan arbeta. Det är dock viktigt att beakta att inte alla klarar av 
att arbeta fram till pensionsåldern redan i nuläget. Vidare har framgått 
att inte alla har förutsättningar för att arbeta längre upp i åldrarna än 
vad som är fallet i dag. Det kommer alltså fortsatt finnas personer 
som inte kan arbeta fram till pensionsåldern. 

Utredningen anser att den pågående förlängningen av arbetslivet, 
förhållandet att likväl inte alla individer nödvändigtvis kan arbeta 
högre upp i åldrarna, riktåldern för ålderspension, hur reglerna för 
sjukersättning påverkar arbetskraftsdeltagandet bland äldre samt sam-
bandet mellan socialförsäkring och ålderspension särskilt bör beaktas 
vid bedömningen av situationen för äldre i arbetsför ålder. Särskilt 
framhålls i direktiven som problematiskt när en försäkrad inte beviljas 
sjukersättning trots att denne har en kort tid kvar innan ålderspen-
sionen och trots att denne har begränsade möjligheter till omskol-
ning eller rehabilitering. 

Målgruppen för eventuella regelförändringar bör således enligt ut-
redningens bedömning vara äldre försäkrade som inte klarar av att för-
värvsarbeta heltid fram till ålderspensionen, eller till den riktålder som 
ska styra de pensionsrelaterade åldersgränserna. Eftersom den som 
lämnar arbetslivet genom inkomstgrundad ålderspension tidigt kan 

 
156 Delegationen för senior arbetskraft, Rapport 3, Tidiga ålderspensionärer – vilka är de?, s. 47. 
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drabbas ekonomiskt av detta bör utträde från arbetslivet genom 
ålderspension i stället för sjukersättning, när den försäkrade har en 
nedsatt arbetsförmåga, motverkas. 

7.5 Gränsdragningen mellan sjukpenning 
och sjukersättning  

Skillnader och gränsdragningen mellan regelverken för sjukersätt-
ning respektive sjukpenning är av stor betydelse för vilka försäkrade 
som beviljas sjukersättning respektive vilka som fortsätter att ha 
sjukpenning. Eftersom arbetsmarknadsbegreppet vid prövning av 
rätt till sjukpenningen skiljer sig från motsvarande begrepp vid 
prövning av rätt till sjukersättning kan det medföra att en försäkrad 
anses ha en stadigvarande nedsatt arbetsförmåga sett till normalt 
förekommande arbeten på arbetsmarknaden samt att rehabiliterings-
möjligheterna anses uttömda, men att personen ändå inte har rätt till 
sjukersättning eftersom den ersättningen innefattar prövning av 
arbetsförmågan mot en bredare arbetsmarknad än vad som gäller för 
sjukpenning. Det nuvarande regelverket innebär alltså att många 
personer blir kvar i sjukpenningsystemet trots att det inte finns fler 
åtgärder att ta till för att dessa ska kunna få en förbättrad arbets-
förmåga i normalt förekommande arbeten.  

7.6 Samarbetet mellan Försäkringskassan 
och Arbetsförmedlingen 

Ändamålsenlig samverkan har uppmärksammats som en möjlig lös-
ning på många utmaningar där olika aktörer gemensamt ska erbjuda 
kvalitativa och kostnadseffektiva samhällstjänster till medborgare. 
Samverkan är också ofta en nödvändighet för att uppfylla krav på 
effektivitet och hushållning med statliga medel. Samtidigt med höga 
förhoppningar på samverkan som en lösning beskrivs påfallande stora 
utmaningar att omsätta samverkan i praktiken.157 

I direktiven till utredningen konstateras att ett välfungerande sam-
arbete mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen är en för-
utsättning för en välfungerande sjukförsäkring för den enskilde. De 

 
157 SOU 2020:24 s. 38–39.  
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båda myndigheterna har ett gemensamt uppdrag att i samarbete utreda 
behovet av och genomföra insatser som förkortar tiden i sjukförsäk-
ringen samt medför att den som är sjukskriven eller har aktivitets-
ersättning får eller återfår arbetsförmåga och därmed kan återgå i, eller 
kunna börja arbeta. De har också i uppdrag att skapa goda förutsätt-
ningar för övergången till Arbetsförmedlingen för de personer som 
inte har rätt till ersättning från sjukförsäkringen. Utgångspunkten är 
att ingen ska falla mellan stolarna på grund av bristande samarbete 
mellan myndigheterna.158 

Det finns således många aspekter av samverkan mellan myndigheter 
i allmänhet och samarbetet mellan Försäkringskassan och Arbetsför-
medlingen i synnerhet.159 Av direktiven framgår dock att utredningen 
ska utvärdera om det finns hinder för ett välfungerande samarbete 
mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen inför Försäkrings-
kassans beslut om rätt till ersättning. Särskilt framhålls i direktiven att 
för att ett beslut om avslag på en ansökan om sjukersättning eller 
aktivitetsersättning ska uppfattas som rimligt när den försäkrade 
bedöms ha arbetsförmåga i ett för denne anpassat arbete måste det 
vara realistiskt att denne kan få ett sådant lämpligt arbete inom en 
rimlig tid. Detta förutsätter enligt direktiven ett välfungerande sam-
arbete mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. 

Mot denna bakgrund riktas fokus på myndigheternas samarbete 
under dels Försäkringskassans handläggning inför beslut om sjuk-
ersättning eller aktivitetsersättning, dels om försäkringarnas rättsliga 
utformning tillåter samordning kring bedömningen av den enskildes 
rätt till ersättning. 

7.6.1 Myndighetssamarbete vid handläggning  
och utredning av ärenden 

Under utredningen av en försäkrads rätt till sjukersättning kan det 
bli aktuellt för Försäkringskassan att inhämta kompletterade upp-
gifter från Arbetsförmedlingen. I mål om sjukpenning har Högsta 
förvaltningsdomstolen uttalat att en arbetsförmågeutredning från 
Arbetsförmedlingen som utgångspunkt bör kunna vara vägledande 
även vid den bedömning av arbetsförmågan som ska göras av Försäk-

 
158 Kommittédirektiv 2018:27 s. 5. 
159 Se exempelvis SOU 2020:24 och Kommittédirektiv 2018:27. 
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ringskassan.160 Försäkringskassan har tolkat uttalandena som att 
Arbetsförmedlingens eventuella utredning kan vara vägledande, men 
inte behöver vara avgörande, för Försäkringskassans bedömning av 
en persons arbetsförmåga enligt socialförsäkringsbalken. Värderingen 
av detta underlag ska göras på samma sätt som värderingen av övriga 
underlag som Försäkringskassan har att ta ställning till.161  

I litteraturen har t.ex. juris doktor Lena Enqvist fört fram att 
HFD:s uttalande om att en arbetsförmågeutredning från Arbets-
förmedlingen bör kunna vara vägledande även vid den bedömning av 
arbetsförmågan som ska göras av Försäkringskassan får tolkas som 
att Arbetsförmedlingens bedömning som sådan, och inte bara de sak-
uppgifter som den baserats på, ska tillmätas viss betydelse. Enqvist 
menar att avgörandena påverkar vilka hänsyn som får beaktas inom 
ramen för en bedömning av arbetsförmågans nedsättning – vilket i 
sin tur kan göra det svårare att påvisa när och om ovidkommande 
hänsyn tagits till Arbetsförmedlingens arbetsförmågebedömning.162 
Enqvist framhåller att de rättsliga förutsättningarna för Försäkrings-
kassan att hämta in uppgifter från Arbetsförmedlingen är mycket 
goda, även om det framför allt är Försäkringskassan som har till 
uppgift att ta initiativ till ett informationsutbyte. Hon framhåller 
vidare att Försäkringskassan inte kan kräva att Arbetsförmedlingen 
skickar en representant att närvara vid ett avstämningsmöte eller 
rikta en begäran om sådana utlåtanden eller fördjupade utredningar 
som avses i 110 kap. 14 § 3–4 p. SFB mot Arbetsförmedlingen. De 
rättsliga förutsättningarna för att berika den egna utredningen med 
uppgifter samt sakkunnigyttranden från Arbetsförmedlingen är ändå 
enligt Enqvist sammantaget goda.163 

Det bör framhållas att Försäkringskassan inte kan begära att 
Arbetsförmedlingen genomför en utredning som endast syftar till 
att utgöra underlag för Försäkringskassans prövning av en ansökan 

 
160 HFD 2012 not 16 respektive HFD 2018 ref. 51 I–II. 
161 Försäkringskassans Domsnytt 2018:15 s. 4 och Vägledning 2013:1 version 6.  
162 Se Enqvist, En myndighet i samverkan, s. 339–340. Som exempel nämns en studie av 
Arbetsförmedlingens dokumentation i samband med enskildas deltagande i programverk-
samheten arbetslivsintroduktion från år 2013, där ISF fann att Arbetsförmedlingen i 6 procent 
av de studerade dokumentationerna gjort explicita rekommendationer om att personen bör få 
sjukpenning alternativt bör återvända till sjukförsäkringen. Sådana rekommendationer är 
förstås inte bindande för Försäkringskassan, men kan ändå (också mot bakgrund av HFD:s 
uttalanden) påverka den handläggare som ska fatta beslut samt medföra förväntningar hos den 
enskilde.  
163 Enqvist, En myndighet i samverkan, s. 266–267 och 307. 
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om sjukersättning. Försäkringskassan kan endast hämta in de under-
lag som Arbetsförmedlingen tagit fram för sin egen verksamhet. 

Att en försäkrad med hjälp av Arbetsförmedlingen prövat sin 
arbetsförmåga i en viss typ av arbete behöver vidare inte nödvändigt-
vis vara en indikation på hur den försäkrades arbetsförmåga är på ett 
generellt plan eller i en annan typ av arbete. Resonemangen bakom 
Arbetsförmedlingens bedömningar framgår inte heller alltid tydligt, 
vilket innebär att Försäkringskassans tolkning av dessa försvåras. 
Det kan exempelvis framgå att Arbetsförmedlingen bedömer att den 
försäkrade i och för sig saknar arbetsförmåga, men inte på vilken 
grund denna bedömning görs. Detta är problematiskt bland annat 
eftersom Arbetsförmedlingen inom ramen för sin bedömning kan ta 
hänsyn till faktorer som inte Försäkringskassan kan, såsom utbild-
ning och sociala svårigheter. Att de olika regelverken inte korrelerar 
med varandra är således ett problem; Försäkringskassan kan inte alltid 
begära sådan information som behövs och de uppgifter som Arbets-
förmedlingen kan tillhandahålla är inte alltid de som Försäkrings-
kassan behöver. Uppgifterna från Arbetsförmedlingen är vidare endast 
en del av de underlag som Försäkringskassan beaktar vid beslut om 
ersättning, tillsammans med exempelvis läkarintyg.164 

Utöver att Försäkringskassan kan begära in uppgifter från Arbets-
förmedlingen samarbetar inte myndigheterna inför ett beslut om er-
sättning. Samarbetet mellan myndigheterna aktualiseras främst under 
den tid en försäkrad har beviljats ersättning av Försäkringskassan, 
exempelvis om Försäkringskassan bedömer att den försäkrade har 
ett behov av rehabilitering för att få eller återfå en arbetsförmåga. 
Arbetsförmedlingens uppdrag är inte att hitta och dokumentera 
hinder för en individ utan att försöka hitta sätt att få en försäkrad i 
arbete. Att resultatet av Arbetsförmedlingens utredning, exempelvis 
kring hur ett arbete kan anpassas för en försäkrad, kan ligga till grund 
för Försäkringskassans bedömning är en annan sak.165 

Arbetsförmedlingen kan vidare delta i ett avstämningsmöte som 
Försäkringskassan håller tillsammans med den försäkrade för bedöm-
ning av den försäkrades medicinska tillstånd, arbetsförmåga och behov 
av och möjligheter till rehabilitering. En försäkrad som inte bedöms 

 
164 Uppgifter från möte med Försäkringskassan den 23 september 2020.  
165 Uppgifter från möte med Arbetsförmedlingen den 24 september 2020.  
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ha rätt till sjukersättning ska dessutom erbjudas ett omställningsmöte 
för att få kontakt med och en övergång till Arbetsförmedlingen.166 

7.6.2 Olika bedömningskriterier och begrepp 

Situationen kan uppstå att den försäkrades ansökan om sjukersätt-
ning avslås med motiveringen att den försäkrades arbetsförmåga inte 
bedöms vara tillräckligt nedsatt, samtidigt som den försäkrade av 
Arbetsförmedlingen inte bedöms vara arbetsför till följd av samma 
sjukdom eller funktionsnedsättning. Ofta kan det försäkrade då inte 
heller beviljas arbetslöshetsersättning. Villkoren i arbetslöshetsförsäk-
ringen består, något förenklat, i att den försäkrade ska vara villig och 
kunna ta ett ledigt arbete under minst 17 timmar per vecka. Om en 
funktionsnedsättning och/eller sjukdom leder till att den arbets-
sökande inte står till förfogande för ett ledigt arbete på minst 17 tim-
mar/vecka har han eller hon inte heller rätt till arbetslöshetsersätt-
ning. Det är de självständiga arbetslöshetskassorna som bedömer 
och fattar beslut om ansökan från den enskilde om arbetslöshets-
ersättning utifrån gällande villkor i arbetslöshetsförsäkringen. 

Det finns grundläggande skillnader mellan försäkringarna. Enligt 
arbetslöshetsförsäkringen ska förmågan att utföra ett arbete bedömas 
och enligt sjukförsäkringen ska arbetsförmågans nedsättning bedömas. 
Bedömningen av arbetsförhet enligt arbetslöshetsförsäkringen är 
vidare inte en strikt medicinsk bedömning, utan i bedömningen kan 
exempelvis individens språkkunskaper och utbildning vägas in. Skill-
naden innebär att en person vars arbetsförmåga inte bedöms vara till-
räckligt nedsatt för rätt till sjukpenning, ändå kan ha en nedsättning 
som gör att han eller hon inte anses vara arbetsför och därmed nekas 
arbetslöshetsersättning. Juris doktor Lena Enqvist och professor 
Ruth Mannelqvist framhåller att begreppen arbetsförmåga och arbets-
förhet endast delvis överlappar innebär att den som söker eller nekats 
ersättning från sjukförsäkringen riskerar att inte uppfylla de grund-
läggande kvalifikationskraven i arbetslöshetsförsäkringen, och däri-
genom kunna gå från sjukpenning till arbetslöshetsersättning. 

Enqvist och Mannelqvist menar vidare att det finns faktorer som 
påverkar hur bedömningen av arbetsförhet ska göras som särskilt 
kan påverka den möjliga övergången mellan sjuk- och arbetslöshets-

 
166 Se närmare i avsnitt 5.3 om Försäkringskassans handläggning av ärenden. 
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försäkringen. En faktor är frågan om Försäkringskassans bedömning 
av arbetsförmåga i sjukförsäkringen ska ha någon direkt betydelse för 
Arbetsförmedlingens bedömning av arbetsförheten. Arbetslöshets-
kassorna har det grundläggande ansvaret att bedöma arbetsförheten 
självständigt och Försäkringskassans arbetsförmågebedömning bör 
därför visserligen inte tillmätas direkt och utslagsgivande betydelse 
vid prövningen av arbetsförhet, men det innebär inte att en sådan 
bedömning eller det underlag som den baserats på helt ska sakna be-
tydelse i arbetslöshetsförsäkringen. 

Oklarheter och risken att inte omfattas av vare sig sjukförsäkring 
eller arbetslöshetsförsäkring leder till brister avseende individens 
rättssäkerhet och sociala trygghet. För individen påverkas rättssäker-
heten negativt av att regleringen av villkoren i arbetslöshetsförsäk-
ringen inte i tillräcklig utsträckning tydliggör hur, eller i relation till 
vad, som arbetsförheten ska bedömas. 

En konkret svårighet när det gäller bedömningarna av arbetsför-
måga och arbetsförhet är som visats hur begreppet arbetsmarknad 
definieras. I båda försäkringarna används mer eller mindre diffusa 
bestämningar av begreppet, som dragna till sin spets resulterar i mer 
eller mindre abstrakta beskrivningar av arbetsmarknaden utan direkt 
koppling till konkreta och existerande arbeten. När två så tydligt 
arbetsmarknadsrelaterade försäkringar saknar uttryckliga definitioner 
av begreppet arbetsmarknad, och som därtill både regleras och till-
lämpas olika, begränsas förutsättningarna för samverkan för att för-
hindra att människor faller mellan ersättningssystemen betydligt.167 

7.6.3 Slutsatser rörande samarbetet mellan 
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen 

Enligt utredningsdirektiven är ett välfungerande samarbete mellan 
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen en förutsättning för att 
ett avslag på en ansökan om sjukersättning på grund av att den för-
säkrade bedöms ha arbetsförmåga i ett förvärvsarbete på arbetsmark-
naden ska uppfattas som rimligt. Detta eftersom det behöver vara 
realistiskt att den försäkrade under sådana omständigheter kan få ett 
sådant lämpligt arbete inom rimlig tid. 

 
167 Enqvist och Mannelqvist (2020) Mellan stolarna och utanför systemen: en rättsvetenskaplig 
analys av begreppen arbetsförmåga och arbetsförhet i sjuk- och arbetslöshetsförsäkringarna 
Nordisk socialrättslig tidskrift, nr 25-26/2020, s. 9–35. 
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Utredningen bedömer att brister i organisering av informations-
utbyte kan medföra att Försäkringskassan inte får den fullständiga 
information myndigheten skulle behöva inför ett beslut om sjuk- eller 
aktivitetsersättning. Detta kan i sin tur medföra negativa konsekven-
ser för den enskilde, som att det kan bli svårare att få rätt ersättning, 
eller i förekommande fall få hjälp att finnas ett lämpligt förvärvs-
arbete.  

Utöver att Försäkringskassan kan begära in uppgifter från Arbets-
förmedlingen inför ett beslut om sjuk- eller aktivitetsersättning sam-
arbetar dock inte myndigheterna i dagsläget på något organiserat sätt 
inför ett beslut om ersättning. Försäkringskassan kan dessutom endast 
hämta in sådana eventuella underlag som Arbetsförmedlingen tagit 
fram för sin egen verksamhet, inte begära att Arbetsförmedlingen 
genomför utredning för Försäkringskassans räkning. 

Skillnader mellan bedömningen av arbetsförhet i arbetslöshets-
försäkringen och bedömningen av arbetsförmåga enligt sjukförsäk-
ringens regler innebär vidare att Försäkringskassan får svårigheter 
att tolka och värdera underlag från Arbetsförmedlingen, särskilt efter-
som Arbetsförmedlingen inom ramen för sin bedömning kan ta hän-
syn till faktorer som inte Försäkringskassan kan. Till skillnad från 
Försäkringskassan utgår Arbetsförmedlingen inte från det i sjukför-
säkringen angivna begreppet ”arbetsförmåga”. Detta innebär emel-
lertid inte att Arbetsförmedlingens bedömning inte har betydelse för 
Försäkringskassans bedömning av den försäkrades arbetsförmåga; 
Högsta förvaltningsdomstolen har vid flera tillfällen betonat att en 
utredning från Arbetsförmedlingen som utgångspunkt bör kunna 
vara vägledande även vid den bedömning av arbetsförmågan som ska 
göras av Försäkringskassan.168 Att en arbetsförmågeutredning bör 
kunna vara vägledande sägs alltså vara en följd av att Arbetsförmed-
lingens bedömningar ska kunna beaktas av Försäkringskassan. För-
säkringskassan har tolkat uttalandena från HFD som att utredning 
från Arbetsförmedlingen kan vara vägledande, men den inte behöver 
vara avgörande för Försäkringskassans bedömning av arbetsför-
mågan.169  

Utredningen bedömer att det finns förbättringspotential i sam-
arbetet mellan de båda myndigheterna. Arbetsförmedlingen har angett 

 
168 Se HFD 2018 ref. 51, HFD 2019 ref. 48 och HFD 2012 not. 16. Kammarrätten i Sundsvall 
förtydligade i dom den 16 mars 2010 i mål nr 1501-19 att det i detta sammanhang inte ska 
göras någon skillnad mellan begreppen ”utredning” och ”bedömning”. 
169 Försäkringskassan, Domsnytt 2019:027; jfr Domsnytt 2018:015. 
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att myndigheten inte tar fram prognoser om hur lång tid det tar för 
en individ att få ett visst arbete.170 Utredningen konstaterar dock att 
Arbetsförmedlingen likväl kan ha information som är relevant för 
Försäkringskassans bedömning, utan att detta innebär att Arbets-
förmedlingen behöver göra en bedömning utifrån ett regelverk som 
myndigheten inte har uppdrag att tillämpa. 

Myndigheternas respektive regelverk har olika utformning och 
skilda begrepp för bedömningen av den enskildes arbetsförmåga. Att 
så är fallet innebär att regleringen som sådan bidrar till att försäkrade 
riskerar att hamna mellan ersättningssystemen. Utredningen bedömer 
att förbättrad samverkan mellan myndigheterna svårligen fullt ut kan 
överbrygga de skillnader som finns i deras respektive regelverk.171 
Skillnaderna i regelverken och det faktum att myndigheterna har olika 
uppdrag kan vara ett hinder för att de samarbetar i syfte att fram pro-
gnoser för hur realistiskt det är att den försäkrade kan få ett lämpligt 
arbete inom rimlig tid inför Försäkringskassans beslut om ersättning.  

7.7 Varaktighetskravet i sjukersättningen 

Enligt gällande regelverk ingår det s.k. varaktighetskriteriet i bedöm-
ningen av rätt till sjukersättning. Det innebär att det inte är till-
räckligt att den försäkrades arbetsförmåga är nedsatt med minst en 
fjärdedel i förhållande till förvärvsarbete på arbetsmarknaden för att 
sjukersättning ska kunna beviljas. Nedsättningen måste också vara 
utsträckt i tid, vilket beskrivs i lagtexten som att arbetsförmågan ska 
vara stadigvarande nedsatt. Kravet på arbetsförmågenedsättningens 
varaktighet är inte definierad i konkret, faktisk tid. I lagtexten ut-
trycks kravet som att arbetsförmågans nedsättning måste vara ”stadig-
varande”.172 För detta krävs en prognos om arbetsförmågan i fram-
tiden. Den enskilde måste för rätt till ersättning visa att hans eller 
hennes arbetsförmåga inte kommer att kunna förbättras inom vad 
som i förarbetena uttrycks som ”all överskådlig framtid”.173 I nära 
anslutning till frågan om bedömningen av varaktighetskravet finns 
också frågan om att alla rehabiliteringsmöjligheter ska bedömas vara 

 
170 Utredningens möte med Arbetsförmedlingen den 23 september 2020. 
171 Se även Enqvist, L., Mannelqvist, R. (2020) Mellan stolarna och utanför systemen: en rätts-
vetenskaplig analys av begreppen arbetsförmåga och arbetsförhet i sjuk- och arbetslöshets-
försäkringarna Nordisk socialrättslig tidskrift, nr 25-26/2020, s. 9–35. 
172 33 kap. 6 § SFB. 
173 Prop. 2007/08:136, s. 103. 
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uttömda. Först när sådana möjligheter är uttömda kan sjukersätt-
ning beviljas. 

Av utredningens direktiv framgår att en analys av varaktighets-
kravets ändamålsenlighet i sjukersättningen och aktivitetsersättningen 
ska göras. En svårighet i bedömningen av rätt till ersättning är att 
arbetsförmågan, i synnerhet den framtida, inte är fullt observerbar. 
Det finns därmed en stor osäkerhet i bedömningen av huruvida rätt 
till sjukersättning föreligger. I kommittédirektivet uttrycker reger-
ingen vidare att bedömningen att utesluta att en person i framtiden 
kan få arbetsförmåga i ett specialanpassat arbete ibland innefattar ett 
stort mått av presumtion om framtiden.174 Samtidigt uttalas att det 
inte är aktuellt att frångå den grundläggande principen att sjukersätt-
ning eller aktivitetsersättning endast ska lämnas till den vars arbets-
förmåga är långvarigt nedsatt. 

Utredningen kan konstatera att det alltid finns osäkerhet i att göra 
prognoser om framtiden. Detta gäller alla bedömare som behöver 
göra sådana prognoser: den enskilde om sin egen framtid, läkaren om 
den medicinska prognosen och förutsättningar för förbättring av 
sjukdomen eller tillståndet, Försäkringskassan vid bedömningen av 
en långvarigt nedsatt arbetsförmåga ur ett försäkringsjuridiskt per-
spektiv. Även andra parter, såsom arbetsgivare kan behöva göra en 
sådan prognos, exempelvis vid bedömningen av om sakliga skäl för 
uppsägning föreligger. 

Före år 2008 hanterades problemet med osäkerhet rörande ett 
tillstånds varaktighet genom att försäkrade kunde beviljas tidsbegrän-
sad sjukersättning. Det var tänkt som en ersättning som skulle an-
vändas när det fanns tveksamheter kring t.ex. en sjukdoms varak-
tighet i ärenden där det gick att göra prognos om en långvarig, men 
inte varaktig nedsättning av arbetsförmågan. Med dagens regelverk 
uppstår svårigheter när sådana osäkerheter i prognoser ska hanteras. 

Redan Arbetsförmågeutredningen resonerade kring varaktighets-
begreppet i sjukförsäkringen.175 Den utredningen konstaterade att 
när en långvarig sjukfrånvaro har konstaterats bygga på ett medicinskt 
tillstånd med en viss varaktighet finns i de allra flesta länder någon 
form av mer varaktig ersättning, förtidspension. Kriterierna för vad 

 
174 Det kan noteras att direktivtexten använder ordet ”uteslutas” om bedömningen av framtida 
arbetsförmåga. Som framgår av avsnitt 7.8.8 är det utredningens slutsats att beviskravet i ansök-
ningsärenden om sjukersättning är ”sannolikt”; det behöver således inte ”uteslutas” att den för-
säkrade kan återfå arbetsförmåga i ett specialanpassat arbete i framtiden. 
175 SOU 2009:89. 

537 ( 2864 )



Rätten till sjukersättning – problemanalys  SOU 2021:69 

386 

som ska menas med varaktighet kan variera men den grundläggande 
idén är så gott som alltid densamma; de kriterier, med avseende på 
arbetsförmåga (eller något annat liknande begrepp), som reglerar lång-
varig sjukfrånvaro är vanligen samma kriterier som reglerar rätten till 
förtidspension. Den ytterligare fråga som ställs blir om när ett till-
stånd kan anses tillräckligt varaktigt för att motivera en mer per-
manent ersättning. 

Många av Arbetsförmågeutredningens resonemang är giltiga än 
i dag. De konstaterade bl.a. att det svenska systemet innebär avvikel-
ser från principen att kriterierna för långvarig sjukfrånvaro som är 
tidsbegränsad sammanfaller med kriterierna för någon form av för-
tidspension och att sådana avvikelser skapar problem.176  

Vid tidpunkten för Arbetsförmågeutredningens arbete konstate-
rade den utredningen att ett sådant problem var den tidsbegränsade 
sjukpenningen, där den som var tillräckligt oförmögen för att ha rätt 
till ersättning kanske inte var tillräckligt oförmögen för att ha rätt 
till den mer permanenta lösningen, även om tillståndet utan tvekan 
var varaktigt och kroniskt. Den tidsbegränsade ersättningen kunde 
då ta slut utan att det fanns någon rätt till den varaktiga ersättningen. 
Personen var fortfarande i försäkringens mening helt arbetsoför-
mögen i relation till den ersättning man inte längre har rätt till, men 
inte tillräckligt oförmögen i relation till den ersättning som vore det 
naturliga alternativet givet ett kroniskt tillstånd.177 Dessa resone-
mang kan jämföras med vad Försäkringskassan har anfört i sin skri-
velse till regeringen 2017 om bl.a. att försäkrade blir ”fast” i långa 
sjukskrivningar (se avsnitt 7.3). 

Skillnaderna mellan de vid den tidpunkten gällande arbetsmark-
nadsbegreppen ”den reguljära arbetsmarknaden” (sjukpenning) respek-
tive ”hela arbetsmarknaden” (sjukersättning) – kunde enligt den ut-
redningen förefalla hårfin men konstaterades ha en högst specifik 
innebörd, framför allt i och med att  

begreppet ”hela arbetsmarknaden” inkluderar olika former av anpassade 
och subventionerade anställningar. Denna typ av arbeten förekommer i 
en prövning mot den reguljära arbetsmarknaden bara när den sjukskrivne 
faktiskt erbjuds ett sådant arbete. Vid prövningen av sjukersättning, dvs. 
mot hela arbetsmarknaden, räcker det med att man bedöms klara ett 
sådant arbete för att inte ha rätt till ersättning. Att det inte finns något 

 
176 SOU 2009:89 s. 277. 
177 SOU 2009:89. 
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sådant arbete tillgängligt spelar alltså ingen roll för rätten till sjuk-
ersättning.178 

Samma utredning anförde att regelverket om sjukersättning som 
trädde i kraft den 1 juli 2008 troligen är det ”snävast definierade var-
aktighetskriteriet i hela OECD”.179 Av den kartläggning av de nordiska 
länderna som utredningen nu har genomfört (se kapitel 5) kan bl.a. 
slutsatsen dras att det svenska systemet är snävare i förhållande till 
flera andra av dessa länder, där det till skillnad från i den svenska 
medicinskt renodlade försäkringen tas hänsyn till ålder, utbildning 
och liknande faktorer. 

I Försäkringskassans skrivelse från 2017 anförde myndigheten att 
de nuvarande reglerna för rätt till sjukersättning inte är ändamåls-
enliga och att de i vissa fall medför orimliga konsekvenser för enskilda 
försäkrade. Försäkringskassans bedömning är att det sedan 2015 har 
utvecklats en mer korrekt tillämpning av det regelverk som trädde 
i kraft den 1 juli 2008. Det leder till ett mer begränsat antal individer 
som uppfyller kriterierna för att beviljas sjukersättning. Skillnaderna i 
kriterierna för rätten till sjukpenning och sjukersättning har därmed 
blivit tydligare. Som en konsekvens av detta kvarstår fler individer i 
långvariga sjukskrivningar, även om nedsättningen av arbetsförmå-
gan kan vara stadigvarande och rehabiliteringsmöjligheterna är ut-
tömda (i normalt förekommande arbeten). Försäkringskassans be-
dömning är att det är skillnaderna i de olika arbetsmarknadsbegrepp 
som används i regleringen av rätten till de olika ersättningarna som 
är avgörande för den utveckling som skett. I skrivelsen nämns 
däremot inte varaktighetskriteriet som utgörande ett problem eller 
som orsak till utvecklingen, tvärtom: 

Enligt Försäkringskassans bedömning är det inte kravet på att arbets-
förmågan ska anses vara stadigvarande nedsatt som orsakar problemet. 
Rättspraxis har tydliggjort hur det begreppet ska tolkas, dvs. att det ska 
göras en bedömning i varje enskilt fall av vilken typ av sjukdomsbesvär 
det är frågan om och hur dessa påverkar den aktuella individens arbets-
förmåga. Begreppet ställer inte krav på livslång nedsättning eller ned-
sättning fram till ålderspensionen.180 

Försäkringskassan anger vidare i skrivelsen att det inte heller är kravet 
på att rehabiliteringsmöjligheter ska vara uttömda som är anledningen 

 
178 SOU 2009:89, s. 277. 
179 SOU 2009:89, s. 271. 
180 Försäkringskassan (2017), skrivelse till regeringen, s. 10. 

539 ( 2864 )



Rätten till sjukersättning – problemanalys  SOU 2021:69 

388 

till att allt färre beviljas sjukersättning. En förutsättning är dock att 
den arbetslivsinriktade rehabiliteringen görs på rätt sätt, anger myn-
digheten, den försäkrade ska t.ex. inte testa sin arbetsförmåga i ett 
med hänsyn till besvären olämpligt arbete. 

7.7.1 En bedömning av arbetsförmågan i tre steg  

Med ett inkluderande av bedömningen av grundfrågan huruvida den 
försäkrades arbetsförmåga även är nedsatt vid tidpunkten för pröv-
ningen, kommer prövningen av rätten till sjukersättning enligt gällande 
regelverk att innefatta tre olika delar varav två avser varaktigheten: 

1. Är arbetsförmågan i förvärvsarbete på arbetsmarknaden vid tid-
punkten för prövningen nedsatt med minst en fjärdedel? 

2. Är denna nedsättning stadigvarande, dvs. kommer den att bestå 
för all överskådlig framtid? 

3. Bedöms ytterligare medicinsk eller arbetslivsinriktad rehabiliter-
ing inte kunna leda till att den försäkrade återfår någon arbets-
förmåga? 

Bedömningen av det första rekvisitet, nedsättningen av arbetsför-
mågan med minst en fjärdedel i alla förvärvsarbeten, har berörts tidi-
gare, bl.a. i avsnitt 7.3. Ett avslag på denna grund kan handla om att 
Försäkringskassan bedömer att det kan finnas en möjlighet att 
anpassa antingen det befintliga arbetet eller ett annat arbete i normalt 
förekommande arbeten på arbetsmarknaden, men bedömningen kan 
också vara att det kan finnas arbete inom ramen för en anställning 
med lönebidrag eller ett skyddat arbete hos Samhall.  

Också bedömningen av om det finns en arbetsförmåga under för-
utsättning att arbetet är tillräckligt anpassat hänger till viss del ihop 
med bedömningen av om de båda andra rekvisiten är uppfyllda. En 
allmän anpassning av arbetsuppgifterna är i sig en möjlig rehabiliter-
ingsåtgärd. Även en anställning med lönebidrag eller en anställning 
hos Samhall kan vara ett led i rehabiliteringen. En svårighet med att 
bedöma om arbetsförmågan är nedsatt i förhållande till hela arbets-
marknaden är också att avgöra hur mycket arbetsuppgifterna kan 
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anpassas.181 Även anpassade arbeten på den öppna arbetsmarknaden 
ingår i viss omfattning i begreppet förvärvsarbete på arbetsmarkna-
den. I vilken utsträckning sådana arbeten utgör förvärvsarbeten på 
arbetsmarknaden beror på om anpassningen kan anses rimlig ur en 
arbetsgivares synvinkel.182 Den bedömningen görs inte i förhållande 
till ett existerande och klart beskrivet arbete utan mot ett tänkt 
arbete som är lämpligt och anpassat utifrån de svårigheter som den 
försäkrade har. Detta gäller oavsett om något sådant arbete faktiskt 
erbjuds – eller kommer att erbjudas – den försäkrade. Det är således 
fråga om en fiktiv bedömning i någon mening – som samtidigt enligt 
ovan nämnd rättspraxis måste vara verklighetsförankrad. 

Ska varaktighetsprövningen ske i ett eller två steg? 

Utöver nedsättning av arbetsförmåga ställs för rätt till sjukersättning 
kravet att denna arbetsoförmåga ska vara stadigvarande. I avsnittet 
om gällande regelverk redogjorde utredningen för att prövningen av 
om en försäkrads arbetsförmåga är stadigvarande nedsatt ska göras i 
två steg. Detta framgår av lagtexten, 33 kap. 6 § SFB, där det anges 
att för rätt till sjukersättning krävs att arbetsförmågan kan anses 
stadigvarande nedsatt och att åtgärder som avses i 27 kap. 6 § samt i 
29–31 kap. SFB inte bedöms kunna leda till att den försäkrade återfår 
någon arbetsförmåga. Högsta förvaltningsdomstolen uttalade i rätts-
fallet HFD 2011 ref. 63 I att den första frågan i målet var om den 
försäkrades arbetsförmåga kan anses ha varit stadigvarande nedsatt 
med minst en fjärdedel. Vidare ska för att sjukersättning ska kunna 
beviljas, konstaterade HFD, ytterligare medicinsk eller arbetslivs-
inriktad rehabilitering bedömas inte kunna medföra att arbetsförmå-
gan kan förbättras. I HFD 2013 ref. 60 delades också bedömningen 
upp i två steg och domstolen konstaterade först att den försäkrades 
arbetsförmåga var stadigvarande nedsatt, innan rätten i domskälen 
fortsatte beskriva om också rehabiliteringsmöjligheterna kunde be-
dömas vara uttömda. 

Emellanåt används begreppet stadigvarande nedsatt arbetsför-
måga av Försäkringskassan och i domstolarnas underinstanser såsom 
innefattande bedömningen att rehabiliteringsmöjligheter som kan ge 

 
181 Rättsfallet HFD 2019 ref. 48 ger här viss ledning kring gränsen för vad som ska anses utgöra 
förvärvsarbete.  
182 HFD 2019 ref. 48. 
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arbetsförmåga åter ska vara uttömda. I förarbetena anges också att 
stadigvarande nedsatt arbetsförmåga innebär en nedsättning under 
all överskådlig framtid och att rehabiliteringsmöjligheterna är ut-
tömda; beskrivningen ger således vid handen att uttrycket stadig-
varande skulle innefatta båda dessa rekvisit. 

Som konstaterats ovan framgår emellertid av lagtexten i 33 kap. 
6 § SFB att dessa bedömningar är skilda från varandra och ska göras 
i två moment. Högsta förvaltningsdomstolen har också delat upp 
bedömningarna i dessa frågor och först tagit ställning till om arbets-
förmågan varit stadigvarande nedsatt och först därefter huruvida 
ytterligare medicinsk och/eller arbetslivsinriktad rehabilitering kunna 
medföra att den försäkrade kunde återfå någon arbetsförmåga.183 Det 
framgår inte uttryckligen av domarna från Högsta förvaltningsdom-
stolen om en sådan uppdelning är avsedd. I vissa äldre kammarrätts-
avgöranden anges uttryckligen att bedömningen av arbetsförmågan 
ska göras i två moment.184 Det första rör frågan om arbetsförmågan 
kan anses vara stadigvarande nedsatt och det andra om någon arbets-
förmåga kan bedömas återfås genom medicinsk behandling eller reha-
bilitering.  

Mot denna bakgrund är utredningens bedömning att begreppet 
stadigvarande nedsatt ska förstås som att nedsättningen av den för-
säkrades arbetsförmåga ska kvarstå under all överskådlig framtid. 
Därutöver ska även en bedömning göras av om rehabiliteringsåtgär-
der ändå kan medföra återfående av någon arbetsförmåga. Frågan om 
rehabiliteringsåtgärder ligger således inte i själva begreppet stadig-
varande. 

I praktiken torde distinktionen emellertid endast ha en begränsad 
betydelse då det är bedömningen av förhållandena i sak som är avgö-
rande för den försäkrades rätt till sjukersättning. HFD:s uppdelning 
av bedömningen möjliggör visserligen att det exempelvis skulle kunna 
sättas olika beviskrav för de olika momenten i bedömningen.185 Högsta 
förvaltningsdomstolen har dock inte särskilt uttalat att det skulle 
finnas en sådan uppdelning med olika beviskrav i respektive led. 

Utredningen är vidare av uppfattningen att frågan om rehabiliter-
ingsåtgärder är tätt sammankopplad med frågan om arbetsförmågans 
nedsättning över tid. I de fall alla rehabiliteringsåtgärder bedöms vara 

 
183 Se HFD 2013 ref. 60. 
184 Se t.ex. Kammarrätten i Jönköpings dom den 15 juni 2011 i mål nr 3684-10. 
185 Jfr Mannelqvist, Ruth, Arbetsförmåga i sjukförsäkringen, s. 93. 
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uttömda medför detta också att arbetsförmågan kommer vara ned-
satt under all överskådlig framtid. Det är svårt att föreställa sig ett 
fall där alla rehabiliteringsåtgärder är uttömda men arbetsförmågan 
ändå inte bedöms vara nedsatt en viss tid. Ett sådant fall skulle inne-
fatta en bedömning av återfående av arbetsförmågan genom själv-
läkning utan behov av vare sig medicinsk eller arbetslivsinriktad 
rehabilitering. En viss uppmjukning av bedömningen av om arbets-
förmågan är stadigvarande nedsatt vid vissa fall av svårbedömda dia-
gnoser där det förelegat en mycket långvarig arbetsoförmåga kan 
dock ses i rättsfallet HFD 2013 ref. 60, där HFD anger bl.a. att tidi-
gare perioder med nedsatt arbetsförmåga samt dessas längd och 
orsak ska beaktas. 

ISF har i en rapport från 2013186 diskuterat frågan. I granskningen 
har rekvisiten om stadigvarande nedsättning av arbetsförmågan och 
uttömda rehabiliteringsmöjligheter behandlats var för sig. I praktiken 
är emellertid dessa två rekvisit ofta starkt sammanflätade, menar ISF. 
Även om lagtexten ger intryck av att det handlar om två självständiga 
rekvisit som båda måste vara uppfyllda för rätten till sjukersättning, 
kan bedömningen av om arbetsförmågan kan anses vara stadigvarande 
nedsatt inte göras fristående. Vid en prövning av om nedsättningen 
av arbetsförmågan är stadigvarande måste man också ta hänsyn till om 
det finns en möjlighet att arbetsförmågan kan återfås genom rehabi-
literingsåtgärder. I så fall kan arbetsförmågan inte sägas vara stadig-
varande nedsatt. ISF kan således anses ha gett uttryck för att de två 
rekvisit som finns i den nu aktuella lagparagrafen måste bedömas 
samlat, även om lagtexten kan ge intryck av att det handlar om två 
självständiga rekvisit.187 

ISF anger i rapporten att aktgranskningen stärker bilden av att de 
två rekvisiten ofta är en del av en och samma bedömning. Även om 
strävan vid aktgranskningen har varit att försöka separera de olika 
bedömningarna, till exempel genom att noggrant försöka utläsa huvud-
orsaken till ett avslag, har det i flera fall inte varit möjligt att särskilja 
resonemangen kring rekvisiten. Det kan konstateras att utredningen 
i sin granskning av beslut från Försäkringskassan har gjort samma 
iakttagelser.188 

 
186 ISF 2013:20, s 47 ff. 
187 Jfr Kommentaren till socialförsäkringsbalken, 33 kap. 6 § SFB. 
188 Se vidare om granskningen under 7.3.4 och bilaga 3. 
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Att bedömningarna i sig är starkt förknippade med varandra är i 
och för sig naturligt. Det innebär att arbetet för att nå en tydlig tolk-
ning – som i sin tur kan leda till en enhetlig tillämpning – måste ske 
samlat för de båda rekvisiten. Samtidigt är det olyckligt om eventu-
ella otydligheter får som effekt att den försäkrade inte kan förstå 
vilket av dessa båda rekvisit som inte är uppfyllt. 

7.7.2 Begreppet stadigvarande nedsatt arbetsförmåga 

I nuvarande bestämmelser för bedömningen av rätt till sjukersättning 
ingår, förutom ett krav på nedsatt arbetsförmåga i alla förvärvsarbeten, 
även att arbetsförmågan ska vara nedsatt på lång sikt. I lagtexten 
uttrycks detta som att sjukersättning (eller aktivitetsersättning) kan 
lämnas till en försäkrad vars arbetsförmåga är långvarigt nedsatt.189 
För aktivitetsersättningen kan för jämförelsens skulle konstateras att 
varaktighetsrekvisitet där innebär att nedsättningen av arbetsförmå-
gan ska kunna antas vara nedsatt i minst ett år.190  

Sjukersättning är till skillnad från aktivitetsersättning inte tids-
begränsad, utan lämnas tillsvidare191 för den som uppfyller kraven 
och får ett beslut om beviljande av förmånen. I 33 kap. 6 § SFB be-
skrivs kravet på den långvariga nedsättningen av arbetsförmågan: det 
krävs att arbetsförmågan är stadigvarande nedsatt och att åtgärder 
som avses i 27 kap. 6 § samt i 29–31 kap. SFB (dvs. rehabiliterings-
åtgärder) inte bedöms kunna leda till att den försäkrade återfår någon 
arbetsförmåga.  

För sjukersättningens del har kravet på att arbetsförmågan ska 
vara stadigvarande nedsatt utvecklats i förarbetena. I propositionens 
författningskommentar anges uttryckligen att ”med detta begrepp 
avses att nedsättningen bedöms bestå för all överskådlig framtid”.192 
Det framgår således att begreppen i detta sammanhang har samma 
innebörd (jfr även HFD 2011 ref. 63 I). Att också begreppet ”all 
överskådlig framtid” innebär svårigheter kommer dock att beröras i 
den fortsatta framställningen. Det anges vidare i förarbetena att det 
således måste röra sig om kroniska sjukdomar och irreversibla skador 
där ytterligare medicinsk eller arbetslivsinriktad rehabilitering inte 

 
189 33 kap. 2 § SFB. 
190 33 kap. 7 § SFB. 
191 33 kap. 4 § SFB. 
192 Prop. 2007/08 :136, s. 103. 
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bedöms kunna leda till att den försäkrade återfår någon arbetsför-
måga eller att den arbetsförmåga som finns kan förbättras. Högsta 
förvaltningsdomstolen slog i rättsfallet HFD 2013 ref. 60 fast bl.a. 
att vid bedömningen av nedsättningens varaktighet blir det avgö-
rande vilket underlag i form av medicinsk och annan utredning som 
finns i det enskilda fallet. Det gäller särskilt när det handlar om sjuk-
domsbesvär där man inte kan dra några generella slutsatser om hur 
länge sjukdomsbesvären kommer att påverka en persons arbetsför-
måga. Det har också betydelse att den försäkrade under lång tid haft 
sin arbetsförmåga nedsatt på grund av svårvärderade sjukdomsbesvär 
där det inte går att dra några generella slutsatser om prognosen. 
Försäkringskassans tolkning av domen är att man vid bedömningen 
av rätten till sjukersättning inte kan kräva att en sjukdom kan klassi-
ficeras som en kronisk sjukdom eller irreversibel skada. Man kan inte 
heller kräva att en sjukdom ska kunna jämställas med en sådan sjuk-
dom eller skada. Det innebär att även svårvärderade sjukdomsbesvär 
med en osäker prognos kan ge rätt till sjukersättning i vissa fall.193 

Det framhålls vidare i förarbetena att bedömningen av om arbets-
förmågan är stadigvarande nedsatt eller om ytterligare rehabilitering 
kan leda till att den försäkrade återfår någon arbetsförmåga ska utgå 
från den kunskap som är tillgänglig vid prövningstillfället. Det ansågs 
inte vara rimligt att väga in att det i framtiden skulle kunna komma 
fram behandlingsmetoder eller arbetshjälpmedel som gör att arbets-
förmågan då kan återvinnas.194 

Före lagändringen den 1 juli 2008 kunde sjukersättning ges tids-
begränsat eller tills vidare. För rätt till sjukersättning tills vidare 
krävdes att den försäkrades arbetsförmåga kunde anses ”varaktigt” 
nedsatt. Tidsbegränsad sjukersättning kunde däremot beviljas så snart 
arbetsförmågan bedömdes vara nedsatt under minst ett år. Gränsen 
för när nedsättningen kunde anses vara varaktig var därför inte av-
görande för rätten till sjukersättning, utan påverkade endast om för-
månen skulle utges under en begränsad tid eller tills vidare. När möj-
ligheten att bevilja tidsbegränsad sjukersättning togs bort, blev gränsen 
för när arbetsförmågan kunde anses tillräckligt långvarigt nedsatt 
mycket mer betydelsefull. Den blev avgörande för om den försäk-
rade överhuvudtaget kunde få sjukersättning. Betydelsen av att be-

 
193 Försäkringskassan, vägledning 2013:1 version 6, s. 43. 
194 Prop. 2007/08, s. 88 och 103. 
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greppet varaktig byttes mot begreppet stadigvarande kommentera-
des dock inte närmare i förarbetena.195 

Olika varaktighetsbegrepp och deras innebörd i tidsrymd 

Genom åren har olika kriterier funnits för rätt till ersättning från 
socialförsäkringen. Förmånerna förtidspension, sjukbidrag och på 
senare tid sjukersättning har alla ställt upp någon form av krav på 
längre varaktighet avseende den försäkrades nedsatta arbetsförmåga. 
De exakta begreppen har emellertid skiftat, och så även innebörden 
av varaktighetskraven och den tidsrymd som dessa krav har inneburit.  

Hur lång tidsrymd innebär begreppet ”långvarig”? 

I de inledande bestämmelserna i det kapitel i socialförsäkringsbalken 
som handlar om sjukersättning och aktivitetsersättning gemensamt 
anges att dessa ersättningar kan lämnas till en försäkrad vars arbets-
förmåga är långvarigt nedsatt.196 

Detta inledande uttalande i paragrafen är emellertid närmast att 
se som en sammanfattande beskrivning av när de aktuella förmånerna 
kan komma i fråga. Uttrycket ”långvarigt nedsatt” nämns i kommitté-
direktivet där det bl.a. anges att syftet med förmånerna sjukersätt-
ning och aktivitetsersättning är att förmånerna ska ge hög trygghet 
vid långvarigt nedsatt arbetsförmåga. I direktivet anges vidare att det 
inte är aktuellt att frångå denna grundläggande princip, dvs. att sjuk- 
och aktivitetsersättning endast ska lämnas till den vars arbetsförmåga 
är långvarigt nedsatt.  

Det kan poängteras att uttrycket enligt gällande regelverk inte 
utgör något rekvisit. De uttryck som används för att ange vilken var-
aktighet arbetsoförmågan måste ha för rätt till sjukersättning är i stället 
”stadigvarande nedsatt” (33 kap. 6 § SFB) och för aktivitetsersätt-
ning krävs att ”nedsättningen kan antas bestå under minst ett år” 
(33 kap. 7 § SFB).197 Båda dessa tidsrymder faller under den allmänna 
inledningen och uttrycket ”långvarigt nedsatt”. Det framgår således 

 
195 Se t.ex. ISF 2013:20, s. 21. 
196 33 kap. 2 § SFB. 
197 Se Kommenteraren till socialförsäkringsbalken kring 33 kap. 2 § SFB. 
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av lagtexten att begreppet ”långvarigt nedsatt” kan användas i vart 
fall om en tidsrymd som uppgår till minst ett års tid.  

Den möjlighet till tidsbegränsad sjukersättning som med undan-
tag för vissa övergångsregler avskaffades i juli 2008 ställde i likhet 
med kraven för aktivitetsersättning upp ett kriterium på varaktighet 
som innebar att den försäkrades arbetsförmåga skulle kunna antas 
bestå under minst ett år.  

Hur lång tidsrymd innebär begreppet ”varaktig”? 

Enligt tidigare gällande regelverk, före 2008, skulle den försäkrades 
arbetsförmåga vara ”varaktigt” nedsatt för att ersättning skulle kunna 
beviljas utan tidsbegränsning. 

Den tidigare ersättningen förtidspension baserades på en invali-
ditetsgrund. Ett särskilt villkor för rätt till förtidspension var att ned-
sättningen av arbetsförmågan var varaktig. Detta varaktighetskrav 
omfattade inte bara de medicinska faktorerna utan även de arbets-
marknadsmässiga och sociala förhållandena. Kravet på varaktighet 
innebar inte att nedsättningen nödvändigtvis måste vara att anse som 
livsvarig. Villkoret betraktades som uppfyllt om det kunde antas att 
invaliditeten skulle bestå ”åtskilliga år” framåt i tiden.  

Hur lång tidsrymd innebär begreppet ”avsevärd tid”? 

Av intresse är också att regelverket under denna tidigare period 
innehöll ytterligare en möjlighet, med ännu ett begrepp om krav på 
tidsrymd. Om nedsättningen av förvärvsförmågan inte kunde anses 
varaktig och förutsättningarna för förtidspension inte var uppfyllda 
kunde i stället sjukbidrag beviljas. En förutsättning för detta var att 
nedsättningen kunde antas bestå under ”avsevärd tid”, vilket avsåg 
en tidsrymd som inte understeg ett år198 utan att för den skull vara 
”varaktig”. Med denna definition liknar begreppet ”avsevärd tid” så-
ledes begreppet ”långvarig”, med skillnaden att avsevärd tid utgjorde 
ett faktiskt rättsligt rekvisit för ersättning. 

 
198 Se prop. 2000/01:96, s. 180 och SOU 1989:101, s. 114. 
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Hur lång tidsrymd innebär begreppet ”stadigvarande”? 

Emellanåt beskrivs sjukersättningen fortfarande som en ersättnings-
form för de försäkrade med en ”permanent” nedsatt arbetsförmåga. 
Åren efter införandet av gällande regelverk tillämpades varaktighets-
kravet också på detta sätt i stor utsträckning av Försäkringskassan 
och krav på ”livslång” nedsättning ställdes upp.199 Högsta förvalt-
ningsdomstolen klargjorde emellertid i rättsfallet HFD 2011 ref. 63 
I–III att begreppet all överskådlig framtid inte innebär att nedsätt-
ningen ska vara livslång eller fram till pensionsålder. Domstolen 
konstaterade i avgörandet bl.a. följande. 

Enligt motivuttalanden ska begreppet stadigvarande nedsatt arbetsför-
måga tolkas så att nedsättningen förväntas kvarstå under all överskådlig 
framtid. Det finns däremot varken i lagtext eller motiv stöd för att ställa 
upp ett krav på att nedsättningen ska kvarstå livslångt eller fram till pen-
sionsåldern. Arbetsförmågan ska utredas på nytt minst vart tredje år. 

Denna tematik återkommer i såväl förarbeten som rättspraxis – det 
sägs ingenstans mer preciserat hur lång tidsperiod begreppet stadig-
varande ska anses utgöra; i stället redogörs på ett antal ställen vad 
begreppet inte ska anses innefatta. Vid bedömningen av om arbets-
förmågan är stadigvarande nedsatt ska också beaktas om det finns 
tidigare perioder med nedsatt arbetsförmåga och deras orsak och 
längd.200 

Av regelverket framgår också att en försäkrads arbetsförmåga ska 
utredas igen senast tre år efter beslutet om ersättning (se av-
snitt 7.2.4). Det kan konstateras att HFD särskilt anger detta i 
samma stycke som domstolen konstaterar att kravet inte är livslångt 
eller till pension, men utan att utveckla detta resonemang närmare. 
Omständigheten att Försäkringskassan är skyldig att följa upp arbets-
förmågan inom tre år innebär enligt skrivningar i Försäkringskassans 
vägledning emellertid inte att tre år är måttstocken för vad som menas 
med kravet på att arbetsförmågan är stadigvarande nedsatt.201 

I motiven till regelförändringarna anförs bl.a. att med begreppet 
stadigvarande avses att nedsättningen bedöms bestå för all överskåd-
lig framtid. Det måste således röra sig om kroniska sjukdomar och 
irreversibla skador där ytterligare medicinsk eller arbetslivsinriktad 

 
199 Se ISF 2013:20. 
200 HFD 2013 ref. 60. 
201 Försäkringskassan, vägledning 2013:1 version 6, s. 46. 

548 ( 2864 )



SOU 2021:69 Rätten till sjukersättning – problemanalys  

397 

rehabilitering inte bedöms kunna leda till att den försäkrade återfår 
någon arbetsförmåga eller att den arbetsförmåga som finns kan för-
bättras. Bedömningen av om arbetsförmågan är stadigvarande nedsatt 
eller om ytterligare rehabilitering kan leda till att den försäkrade 
återfår någon arbetsförmåga måste utgå från den kunskap som är 
tillgänglig vid prövningstillfället. Det kan inte rimligen vägas in att 
det i framtiden skulle kunna komma fram behandlingsmetoder eller 
arbetshjälpmedel som gör att arbetsförmåga då kan återvinnas. 
Utifrån allmänna språkliga betydelser av ordet ”överskådlig” kan 

konstateras att innebörden är densamma som överblickbar, översikt-
lig, klar och tydlig. Tidsrymden inom överskådlig framtid är så långt 
fram i tiden som man kan ha en god uppfattning om ett förhållande.202 
Det får alltså anses finnas ett mått av överblickbarhet i denna bedöm-
ning; en säker betydelse av överskådlig framtid är att denna framtid 
i vart fall inte får vara oöverskådlig. Det är vidare oklart om tillägget 
”all” i begreppet överskådlig framtid ska tillmätas någon särskild 
betydelse. Det kan möjligen ses som att det är den bortre gränsen av 
den överblickbara perioden som avses. Något resonemang om detta 
saknas emellertid i förarbetena. Denna fråga har såvitt framgått för 
utredningen inte heller prövats rättsligt.  

Jämfört med det ovan diskuterade och tidigare gällande begreppet 
”varaktigt nedsatt arbetsförmåga” har det nu gällande begreppet stadig-
varande nedsatt arbetsförmåga i kommentaren till socialförsäkrings-
balken uttryckts ha en högre grad av bestående.203 I sammanhanget 
kan också noteras att HFD i rättsfallet HFD 2011 ref. 63 III uttalade 
att den försäkrade i målet hade sjukdomsbesvär som var sådana att 
hennes arbetsförmåga kunde antas komma att vara nedsatt under 
”förhållandevis lång tid”. Utredningen gav enligt HFD emellertid 
inte tillräckligt stöd för slutsatsen att hennes arbetsförmåga kunde 
anses ha varit stadigvarande nedsatt, en period som i vart fall alltså är 
längre än förhållandevis lång tid. 

Begreppet stadigvarande får alltså anses innebära den längsta tids-
rymden av de begrepp som historiskt gällt i sjukförsäkringen. Det är 
inte möjligt att utifrån uttalanden i förarbeten och rättspraxis dra 
några närmre slutsatser om hur lång en sådan period ska anses vara. 
Mot bakgrund av förarbetsuttalanden om det tidigare varaktighets-
begreppet ”varaktig” är en utgångspunkt att tidsrymden i vart fall är 

 
202 SAOL. 
203 Kommentaren till socialförsäkringsbalken 33 kap. 6 § SFB. 
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längre än åtskilliga204 år men kortare än livslångt eller till pensions-
ålder. Olika typer av sjukdomar och funktionsnedsättningar lämpar 
sig olika väl för längre prognoser och ledning får också tas från 
HFD:s uttalanden om att det är den individuella bedömningen som 
blir avgörande. 

7.7.3 Rehabiliteringskriteriet – alla rehabiliteringsmöjligheter 
ska bedömas vara uttömda 

Enligt gällande regelverk krävs för att en försäkrad ska kunna be-
viljas sjukersättning, utöver en stadigvarande nedsatt arbetsförmåga, 
även att ytterligare medicinsk eller arbetslivsinriktad rehabilitering 
inte bedöms kunna leda till att den försäkrade återfår någon arbets-
förmåga. 

Nytt från den 1 juli 2008 är således att det i lagtexten explicit 
anges ett krav på att rehabiliteringsåtgärder inte bedöms kunna leda 
till att den försäkrade återfår någon arbetsförmåga. Ett sådant krav 
torde i princip ha gällt även tidigare enligt slutet av den s.k. steg-för-
stegmodellen.205 Före den 1 juli 2008 fanns det inte något särskilt krav 
på att rehabiliteringsåtgärder skulle ha övervägts eller genomförts 
kopplat direkt till rätten till sjukersättning. Enligt regelverket fr.o.m. 
år 1991 gällde dock vid prövningen av rätten till sjukpenning att 
bedömningen av arbetsförmågans nedsättning skulle göras med hän-
syn till om den försäkrade kunde försörja sig själv efter medicinska 
och arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgärder.206 En konsekvens av 
detta var att rehabiliteringsåtgärder normalt redan hade övervägts, 
innan rätten till sjukersättning aktualiserades. I äldre förarbeten ut-
talas vidare att rätten till sjuk- eller aktivitetsersättning inte före-
ligger förrän det i rehabiliteringshänseende har gjorts vad som rim-
ligen kan komma i fråga i det enskilda fallet.207 Nedsättningen av 
arbetsförmågan skulle i princip redan vid denna tidpunkt bedömas 
efter det att möjliga rehabiliteringsåtgärder – medicinska och arbets-
marknadsmässiga – vidtagits.208 

I samband med att reglerna om sjukersättning fick sin nuvarande 
utformning framhöll regeringen att kravet på att sjukersättning endast 

 
204 ”Åtskilliga” har enligt SAOL betydelsen ”rätt stor mängd av” eller ”rätt många gånger”. 
205 Hessmark et al, Kommentaren till socialförsäkringsbalken 33 kap. 6 §; jfr 27 kap. 2 §. 
206 3 kap. 7 § AFL i dess olika lydelser under perioden den 1 juli 1991 till den 30 juni 2008. 
207 Prop. 1962:90, s. 292. 
208 Prop. 1970:66, s. 30 och 62. 
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ska kunna beviljas i de fall rehabiliteringsåtgärder inte bedöms kunna 
leda till att den försäkrade återfår någon arbetsförmåga. Detta ut-
gjorde en skärpning i förhållande till vad som gällt tidigare.209 

Det är här viktigt att poängtera att det inte krävs att alla sådana 
rehabiliteringsmöjligheter ska vara prövade och uttömda i praktiken 
– det är en bedömning som ska göras. Någon rehabiliteringsåtgärd 
behöver inte faktiskt ha vidtagits.210 Det kan dock konstateras att det 
finns tecken på att det har skett en utveckling hos Försäkringskassan, 
men även i kammarrättspraxis, där det i många fall i praktiken upp-
ställs krav på genomförda rehabiliteringsinsatser.211 Detta menar ut-
redningen utgör en utveckling som alltså inte är i linje med rätts-
praxis från HFD och som inte heller har stöd i lag eller förarbeten. 
En annan sak är att resultatet från genomförda rehabiliteringsinsatser 
av medicinsk eller arbetslivsinriktad natur kan ha bevisvärde i frågan 
om ytterligare sådana kan bedömas medföra att den försäkrade kan 
komma att återfå arbetsförmågan, eller att genomförande av sådana 
åtgärder kan vara behövligt för att göra en rimlig bedömning av om 
arbetsförmågan kan anses stadigvarande nedsatt.212 

Enligt rådande rättsläge är inte tidpunkten för resultatet av reha-
biliteringsåtgärder avgörande. Även om en försäkrad kan bedömas 
återfå arbetsförmågan först bortom gränsen för när det är möjligt att 
få sjukersättning, dvs. i nuläget till månaden man fyller 65 år, innebär 
en sådan rehabiliteringsmöjlighet att sjukersättning inte kan beviljas. 
Högsta förvaltningsdomstolen anförde kring detta i rättsfallet 2019 
ref. 69 att en sådan ordning skulle innebära att en försäkrad som 
närmar sig pensionsåldern bedöms annorlunda än en yngre person. 
Det framgår av förarbeten och praxis att prövningen av om en 
försäkrads arbetsförmåga är nedsatt ska göras med utgångspunkt i 
den försäkrades sjukdom och att annat än de medicinska faktorerna 
– såsom exempelvis den försäkrades ålder – inte ska beaktas. 

Det är här också viktigt att skilja mellan rehabilitering och å ena 
sida och habilitering å andra. Medan rehabiliterande åtgärder har som 
syfte att ge den försäkrade förmågor och arbetsförmåga åter, har de 
habiliterande åtgärderna som syfte att behålla exempelvis stabilitet 
eller livskvalitet. Sådana livkvalitetshöjande åtgärder ingår inte i de 

 
209 Prop. 2007/08:136, s. 88 och 103. 
210 HFD 2011 ref. 63 I–III. 
211 Se utredningens aktgranskning av sjukersättningsärenden i bilaga 3 och t.ex. Kammarrätten 
Göteborg i mål nr 3561-19. 
212 Se t.ex. Kammarrätten i Göteborg i mål nr 1432-20. 
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rehabiliteringsåtgärder som måste vara uttömda för att sjukersätt-
ning ska kunna beviljas. Det är inte ovanligt att medicinska åtgärder 
som farmaceutisk behandling eller sjukgymnastik pågår i ett ärende 
utan att det för den skull betyder att medicinsk rehabilitering pågår. 
Även de svårast sjuka människorna får ofta kontinuerlig behandling.  

En annan fråga som berör rehabiliteringskriteriet är vilken styrka 
på bevisningen som krävs vid bedömningen av huruvida alla rehabi-
literingsmöjligheter kan anses uttömda och om beviskravet i detta 
led skiljer sig från den övriga bedömningen vid en ansökan om sjuk-
ersättning. Räcker det att det kan antas att ytterligare rehabilitering 
inte skulle leda till förbättrad arbetsförmåga eller måste det uteslutas 
att sådana rehabiliteringsmöjligheter finns? Denna fråga berörs vidare 
under analysen av beviskravet i försäkringen, se avsnitt 7.8. 

7.7.4 Svårigheter med medicinska prognosbedömningar 

För rätt till sjukersättning ska den försäkrades arbetsförmåga bedömas 
vara stadigvarande nedsatt. Som diskuterats ovan innebär det att en 
bedömning om nedsättning av arbetsförmåga under all överskådlig 
framtid ska finnas. 

I och med den medicinska renodlingen av sjukförsäkringen som 
2008 års regelverk inneburit har den medicinska bedömningen blivit 
än viktigare för frågan om varaktighetskriteriet i sjukersättningen. 
Eftersom arbetsförmågans nedsättning endast ska baseras på medi-
cinska faktorer – medan faktorer som ålder, utbildning, bostadsort 
och sociala faktorer inte längre kan beaktas – är också arbetsförmå-
gans varaktighet i tid också beroende av den medicinska prognosen. 

Rätten till sjukersättning baseras således på att det underliggande 
medicinska tillstånd i from av sjukdom eller funktionsnedsättning 
som har lett till nedsatt arbetsförmåga ska vara ”stadigvarande”, med 
en kontinuerlig påverkan på den försäkrades arbetsförmåga. Med 
detta menas ett tillstånd som, givet dagens medicinska kunskap, kan 
antas bestå över all överskådlig framtid. Problemet med ett så snävt 
formulerat kriterium är att det ofta kan vara mycket svårt att uttala 
sig så kategoriskt om ett tillstånds varaktighet. Arbetsförmågeutred-
ningen uttalade uppfattningen att för många av de diagnoser som 
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dittills hade dominerat när sjukersättning beviljats är det tveksamt 
om det över huvud taget går att uppfylla ett sådant kriterium.213 

Utredningen har inte kunnat finna något klarlagt vetenskapligt kun-
skapsläge för hur långt in i framtiden medicinska prognoser generellt 
kan göras. I de muntliga kontakter som utredningen har haft med 
medicinskt sakkunniga, såsom i utredningens expertgrupp där för-
säkringsmedicinska sakkunniga ingår eller kontakterna med hälso- 
och sjukvården via SKR, har framkommit att det finns svårigheter 
med att göra sådana medicinska framtidsprognoser. Vad gäller längden 
på prognoserna synes en tidsgräns på ca maximalt fem år utgöra 
medicinsk etablerad praxis sedan lång tid tillbaka. 

Liknande synpunkter har under åren efter regelförändringarna 
2008 förts fram i olika fora.214 Även där har medicinskt sakkunniga 
fört fram synpunkten att det är mycket svårt att göra medicinska 
framtidsprognoser. 

En medicinsk prognos för en sjukdom avser dess sannolika fort-
satta förlopp. Prognosen om framtida funktionsförmåga beror på 
bl.a. sjukdomens natur, förekomsten av andra sjukdomar, patientens 
ålder och motivation att tillfriskna, den fysiska belastningen i arbetet 
och livssituationen i övrigt. 

Här finns alltså ytterligare en svårighet som har förts fram i utred-
ningens muntliga kontakter med läkare och medicinskt sakkunniga. 
Den medicinska prognosen och läkarvårdens utgångspunkt är holi-
stisk, dvs. den ser till hela människan inklusive faktorer som inte är 
rent medicinska men som kan ha stor betydelse för prognosen av en 
sjukdoms bestående. Den medicinska bedömningen existerar inte i 
ett vacuum utan är tätt sammankopplad med övriga faktorer som 
påverkar en människas hälsa och förmåga till t.ex. arbete. Detta är 
också uttryck för principen om den individuella bedömningen och 
principen om befintligt skick. 

I förarbetena betonas att bedömningen ska utgå från kunskaps-
läget vid tidpunkten för bedömningen. Det ska alltså inte beaktas i 
vilken utsträckning framtida forskning eller utveckling kan komma 
att påverka t.ex. behandlings- eller rehabiliteringsmöjligheter för en 
viss sjukdom. Omständigheten att man inte vet hur forskningsläget 
kommer att utvecklas framöver är alltså inte ett skäl att avslå sjuk-
ersättning. 

 
213 SOU 2009:89, s. 277. 
214 T.ex. debattinlägg i Läkartidningen nr 47/2011. 
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HFD har uttalat att det för sådana sjukdomar och tillstånd där 
inga generella slutsatser kan dras är det utredningen i det individuella 
fallet som blir avgörande. Uttalandet innebär också att det inte går 
att per automatik utesluta vissa typer av sjukdomar eller underlig-
gande tillstånd på den grunden att det inte går att göra medicinska 
prognoser för dem. I det aktuella målet hade kammarrätten i sin dom, 
som alltså överklagades till HFD, uttalat att de diagnoser som var 
aktuella – fibromyalgi och utmattningssyndrom – inte tillåter några 
säkra slutsatser om den framtida varaktigheten av sjukdomsbesvären, 
och att det därigenom inte är fråga om en sådan stadigvarande ned-
sättning av arbetsförmågan som förutsätts för rätt till sjukersättning. 
Men här uttalade alltså HFD att en sådan generaliserad bedömning 
inte kan göras utifrån diagnoser där inga generella slutsatser kan dras, 
och att det är individuella omständigheter som ska vara avgörande. 

Utredningen menar att det sannolikt är relativt få sjukdomar och 
tillstånd där generella slutsatser kan dras. Till dessa bör höra exempel-
vis medfödda, ej behandlingsbara funktionsnedsättningar och obotliga 
sjukdomar, liksom t.ex. permanenta skador eller progressiva sjuk-
domar. Sjukdomstillståndet ska också bedömas utifrån rådande kun-
skapsläge. Det innebär att det sannolikt i de flesta fall blir fråga om 
en individuell bedömning baserad på omständigheterna i det enskilda 
fallet. 

7.7.5 Uppföljning av arbetsförmågan senast efter tre år 

En aspekt av varaktighetskravet i sjukersättningen utgörs av de upp-
följningar av den försäkrades arbetsförmåga som Försäkringskassan 
ska göra med jämna intervall. Formen för och omfattningen av dessa 
uppföljningar kan tänkas få betydelse för hur varaktighetsbedöm-
ningen görs och t.ex. innebörden av begreppet stadigvarande nedsatt 
arbetsförmåga. En mer ingående uppföljning av arbetsförmågan med 
en förnyad utredning liknande den som föregår ett beslut om sjuk-
ersättning med jämna intervall skulle i praktiken kunna medföra att 
begreppet all överskådlig framtid är begränsad till nästa sådan tid-
punkt för den förnyade utredningen, medan en mer begränsad upp-
följningsmetod kan tänkas få endast liten betydelse på fattade beslut 
om sjukersättning och de varaktighetsbedömningar som där görs. 
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Ett beslut om sjukersättning har i regel mycket stor betydelse för 
den enskildes ekonomi, i de flesta fall under en betydande del av 
livet. Sjukersättningen svarar också för en betydande del av social-
försäkringsutgifterna. Det är därför angeläget att följa upp eventuella 
förändringar i arbetsförmågan som sker efter beslutet om sjukersätt-
ning för att säkerställa att det är rätt personer som får ersättning och 
att dessa får ersättning med rätt omfattning. Men det är minst lika 
angeläget att den som har sjukersättning kan få hjälp att komma till-
baka i arbete om förutsättningar för detta finns. Det är detta som 
uppföljningen av arbetsförmågan syftar till.215 

Försäkringskassan ska enligt nuvarande regelverk senast tre år 
räknat från ett beslut om sjukersättning göra en uppföljning av den 
försäkrades arbetsförmåga. Försäkringskassan ska därefter, så länge 
den försäkrade har rätt till sjukersättning, minst vart tredje år på nytt 
följa upp den försäkrades arbetsförmåga. Om den försäkrade har 
fyllt 60 år, behöver någon uppföljning inte göras.216  

Syftet med uppföljningen är dels att följa upp om arbetsförmågan 
har förändrats sedan beslutet om sjukersättning fattades, dels att under-
söka möjligheterna till rehabilitering. Detta är obligatoriskt i ärenden 
där sjukersättning har beviljats enligt regelverket i den lydelse som 
gäller från och med 1 juli 2008. Regeln om att någon uppföljning inte 
behöver göras om den försäkrade har fyllt 60 år innebär inte att en 
uppföljning aldrig ska göras för den som fyllt 60 år. Innebörden av 
lagtexten för försäkrade som fyllt 60 år är att en sådan utredning ska 
göras för dessa personer om den är nödvändig.217 Gruppen över 60 år 
fyllda är således inte undantagna från sådana utredningar men om-
fattas inte av en skyldighet att utredas. 

De försäkrade som har beviljats sjukersättning tills vidare enligt 
äldre regler, enligt 7 kap. 1 och 3 §§ i den upphävda AFL i lydelsen 
före den 1 juli 2008, omfattas av reglerna i 37 kap. SFB. Det står dessa 
personer fritt att använda sin förbättrade arbetsförmåga om de har 
uppnått sådan, vilket innebär att Försäkringskassan inte gör några 
uppföljningar av deras arbetsförmåga.218 Det är bara om de inte längre 
omfattas av reglerna, som det blir aktuellt med uppföljning. 

 
215 Se t.ex. prop. 2004/05:21, s. 76–77 och prop. 2016/17:1 utg. omr. 10, s. 55–56. 
216 33 kap. 17 § SFB. 
217 Prop. 2004/05:21, s. 101 f. 
218 Se prop. 2007/08:124, s. 48. 
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Bakgrund till förnyade utredningar av arbetsförmågan 

År 1995 infördes regler om förnyad utredning av den dåvarande 
förtidspensionen i lag. Det föreskrevs att försäkringskassorna i sam-
band med beslut om förtidspension skulle bedöma om en förnyad 
utredning av arbetsförmågan skulle göras efter en viss tid. I förarbe-
tena motiverades införandet med att det i vissa ärenden fanns skäl 
att kontrollera om en försäkrad som hade beviljats förtidspension 
fortfarande uppfyllde förutsättningarna för rätten till ersättning. 
Regeringen konstaterade att en undersökning som Riksrevisions-
verket hade genomfört visade att praxis hos försäkringskassorna var 
att inte göra någon efterkontroll i de flesta ärenden. Detta berodde i 
sin tur på att sådana kontroller inte ansågs ge något resultat och att 
man i de ärenden där det hade kunnat vara motiverat i stället 
beviljade den försäkrade den då möjliga tidsbegränsade ersättnings-
formen sjukbidrag. Förnyad utredning var enligt regeringen särskilt 
viktigt för yngre personer för att dessa inte permanent skulle ute-
stängas från arbetsmarknaden.219 

Från och med den 1 januari 2005 blev det obligatoriskt att besluta 
om förnyad utredning när sjukersättning beviljades tills vidare. Reger-
ingen hade inför denna förändring övervägt att besluta om att begränsa 
rätten till sjukersättning till maximalt tre år i taget, men det hindra-
des av att de arbetsrättsliga konsekvenserna av detta förslag inte var 
tillräckligt utredda.220 I stället föreslogs att uppföljningen av arbets-
förmågan skulle förstärkas för dem som hade beviljats sjukersättning 
tills vidare. Avsikten var att alla förmånstagare kontinuerligt skulle 
omfattas av en utredning av arbetsförmågan, antingen i form av en 
ny prövning vid tidsbegränsad sjukersättning eller genom en obliga-
torisk förnyad utredning vid sjukersättning som beviljas utan tids-
begränsning. Detta ansågs stärka försäkringens legitimitet.221 

I förarbetena beskrevs vidare att omfattningen av utredningen kan 
anpassas efter förmånstagarens sjukdom eller funktionshinder, vilket 
bör innebära stor flexibilitet vid tillämpningen. Regeringen betonade 
att förnyad utredning av arbetsförmågan inte får ske enbart i form 
av korta telefonsamtal mellan Försäkringskassans handläggare och 

 
219 Prop. 1994/95:147, s. 42 f. och 51. 
220 Parterna kunde inte enas om en tillfredsställande lösning i lagen (1982:80) om anställnings-
skydd. En konsekvens av en icke tidsbegränsad sjukersättning är att arbetsgivaren kan säga 
upp arbetstagaren, något som det inte finns grund för vid beviljande av en tidsbegränsad sjuk-
ersättning. Se 33 § i lagen (1982:80) om anställningsskydd. 
221 Prop. 2004/05:21, s. 76. 
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förmånstagaren. En förnyad utredning ska både innehålla utredning 
av arbetsförmågan och initiera rehabiliteringsinsatser genom Försäk-
ringskassans samordningsansvar. Försäkringskassan har också ett 
informationsansvar om möjligheten att pröva att förvärvsarbeta med 
vilande sjukersättning.222 

För den grupp som hade sjukersättning utan tidsbegränsning i 
juni 2008 trädde nya regler i kraft i januari 2009 som innebar att den 
försäkrade kunde återgå i arbete utan att rätten till ersättning skulle 
omprövas. Dessa regler om steglös avräkning behandlas mer ingående 
i kapitel 14 och 15. Regelverket för denna grupp innebar således att 
någon förnyad utredning inte behövde göras i dessa ärenden. 

Förenklade regler och upplättade krav på den förnyade utredningen 

I februari 2017 genomfördes vissa reformer inom sjuk- och aktivitets-
ersättningen. Dessa reformer innebar bl.a. att regelverket kring den 
förnyade utredningen av arbetsförmåga vid sjukersättning förändra-
des på ett par punkter. I stället för en förnyad utredning av arbets-
förmågan ska nu en uppföljning av arbetsförmågan genomföras. 
Vidare behöver inget beslut om tidpunkt för uppföljningen fattas i 
samband med beslutet om beviljande av sjukersättning; i stället regle-
ras i lagen att en uppföljning ska ske minst vart tredje år så länge rätt 
till sjukersättning föreligger.  

Till grund för de förenklade reglerna låg bl.a. regeländringsförslag 
från Försäkringskassan223 och två rapporter från Inspektionen för 
socialförsäkringen. I förarbetena224 redogörs för varför vissa föränd-
ringar är motiverade, bl.a. ett utbyte från kravet på en förnyad utred-
ning till en uppföljning av arbetsförmågan. Det konstaterades att det 
är viktigt att uppföljningar görs, och att de görs med tillräckligt hög 
kvalitet. Detta är viktigt för att upprätthålla förtroendet för försäk-
ringen, både hos allmänheten i stort och hos dem som får del av för-
månen. Samtidigt är det i vissa ärenden tydligt att det inte behövs någon 
särskilt djuplodande uppföljning, medan det i andra ärenden är osäkert 
om arbetsförmågan är nedsatt i samma grad som när beslutet om 
sjukersättning fattades. När det gäller utredningens omfattning ut-
talade regeringen i samband med införandet av kravet på genomförande 

 
222 Prop. 2004/05:21, s. 76 f. 
223 Försäkringskassan ”Antikrångelkatalogen” 2014. 
224 Ds 2016:5 och prop. 2016/17:1 utg.omr. 10 s. 55. 
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av förnyad utredning att utredningen skulle kunna anpassas efter 
förmånstagarens sjukdom eller funktionshinder vilket borde inne-
bära stor flexibilitet vid tillämpningen, men att en utredning inte 
skulle få ske enbart i form av korta telefonsamtal mellan Försäkrings-
kassans handläggare och förmånstagaren.225 

Regeringen ansåg, med särskilt angivande av att detta även gällt 
tidigare, att det ska vara upp till Försäkringskassan att utforma sina 
metoder och därmed avgöra vad uppföljningen av arbetsförmågan 
vid sjukersättning som minst ska innehålla i ett enskilt ärende. De 
föreslagna förändringarna innebar dock att Försäkringskassan fick 
utökad frihet att när det är lämpligt att följa upp arbetsförmågan på 
ett enklare sätt än vad som krävdes under tidigare förhållanden, och 
till exempel avstå från en kontakt med den försäkrade. Därmed fri-
görs också resurser för att prioritera ärenden där det behövs en mer 
djuplodande uppföljning av arbetsförmågan, ansåg regeringen. 

Förslaget om uppföljning i stället för förnyad utredning innebar 
inte att några av de utredningsåtgärder som Försäkringskassan vid-
tagit under tidigare förhållanden försvunnit. En mer flexibel regler-
ing som gör att uppföljningen kan anpassas efter hur behovet ser ut 
ger en mer effektivt resursanvändning hos Försäkringskassan och 
skapar inte onödig oro hos den enskilde försäkrade. 

Regeringen anförde att den mer flexibla uppföljningen inte får 
innebära att sannolikheten att Försäkringskassan upptäcker en ökad 
arbetsförmåga minskar. Det är centralt att Försäkringskassan har väl 
utvecklade rutiner för att i varje enskilt fall ta fram just så mycket 
information som krävs för att bedöma om uppföljningen måste för-
djupas eller inte.226 

I en skrivelse till regeringen 2014 föreslog Försäkringskassan en 
del förändringar av det dåvarande systemet med förnyad utredning 
av arbetsförmågan. Försäkringskassan menade bl.a. att utredningarna 
skapar oro eftersom de ska uppfylla två motstridiga syften – dels efter-
kontroll (utredning av arbetsförmågan), dels stöd i återgång i arbete. 
Man konstaterade att de försäkrade har svårt att förstå syftet med 
utredningen och många känner sig misstänkliggjorda. Redan infor-
mationen i beslutsbreven om att Försäkringskassan en viss bestämd 
tidpunkt kommer att göra en uppföljning av arbetsförmågan ansågs 
skapa oro och frågor hos dessa människor. Myndigheten anförde också 

 
225 Prop. 2004/05:21, s. 76. 
226 Prop. 2016/17:1 utg.omr. 10 s. 56. 
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att de uppföljande utredningarna var mycket resurskrävande, med 
högre krav på utredning än vad man såg som motiverat. Av förarbets-
uttalanden framgår exempelvis att enbart ett telefonsamtal inte räcker. 
För att leva upp till lagkraven krävs i samtliga ärenden en manuell 
genomgång av uppgifter i Försäkringskassans system, normalt kom-
binerat med utredning tillsammans med den försäkrade. De 26 500 
utredningarna som planerades för 2015 bedömdes kräva 37 årsarbetare. 

Försäkringskassan konstaterade att inte många förnyade utred-
ningar leder till att den försäkrade återfår sin arbetsförmåga eller får 
ändrad grad av ersättning och att ändringsgraden hade legat på under 
2 procent sedan de första förnyade utredningarna började göras 
sommaren 2011. Det finns inte heller några indikationer på att andelen 
personer som återfår sin arbetsförmåga efter beslut om sjukersätt-
ning skulle vara annat än mycket liten, konstaterade Försäkrings-
kassan.  

Försäkringskassan redogjorde i skrivelsen för uppfattningen att 
uppföljningarna skulle kunna göras på ett mer behovsanpassat och 
effektivt sätt, med andra metoder än tidigare och det utan att de 
försäkrade får sämre möjligheter att ta tillvara en förbättrad arbets-
förmåga eller att riskerna för felaktiga utbetalningar ökar.227  

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) hade år 2014 granskat 
Försäkringskassans förnyade utredningar av arbetsförmågan, och in-
stämde i en uppföljande rapport från 2015228 i Försäkringskassans upp-
fattning att det fanns skäl att förtydliga regelverket så att det framgår 
att den förnyade utredningen inte behöver vara djuplodande i alla 
ärenden. ISF ansåg vidare att en förnyad utredning om rätten till er-
sättning inte behöver göras i samtliga fall. ISF anförde att det kunde 
finnas anledning att överväga en förändring av regelverket, som gör 
det möjligt att avstå från förnyad utredning i ärenden där det är uppen-
bart onödigt. Men i många fall är bedömningen av om arbetsförmå-
gan är helt nedsatt osäker på lång sikt, och i dessa fall är det enligt 
ISF angeläget att Försäkringskassan efter en tid bedömer om arbets-
förmågan fortfarande är nedsatt i samma grad som när beslutet om 
hel sjukersättning fattades. 

I rapporten konstaterade ISF att de iakttagelser som man har gjort 
pekade på att Försäkringskassans ambitionsnivå när det gäller utför-
andet av förnyade utredningar hade sjunkit under en längre tid och 

 
227 Försäkringskassan, ”antikrångelkatalog” 2014, s. 39–40. 
228 ISF, Förnyad utredning av sjukersättning – Behov av förändring, ISF kommenterar 2015:2. 
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att det var angeläget att bryta denna utveckling. ISF anförde att detta 
förutsatte att Försäkringskassan vidtar åtgärder för att säkerställa att 
förnyade utredningar genomförs på ett sådant sätt att det syfte som 
lagstiftaren hade med att införa utredningarna faktiskt uppnås. Uti-
från detta menade ISF också att det fanns skäl för regeringen att 
överväga vilken ambitionsnivå som skulle gälla och att ta ställning 
till om det finns anledning att tydliggöra detta i lagstiftningen. 

Den försäkrades skyldigheter under tid med sjukersättning 

En uppföljning av arbetsförmågan innebär visserligen att det är 
Försäkringskassan som ska utreda om något har förändrats gällande 
den försäkrades arbetsförmåga och rehabiliteringsmöjligheter under 
tiden med sjukersättning. Den försäkrade är dock skyldig att själv 
anmäla sådana förändringar utan att Försäkringskassan har initierat 
någon utredning, vilket också betonas i förarbetena till de förenklade 
reglerna om uppföljning av arbetsförmågan.229 En försäkrad som har 
beviljats sjukersättning är skyldig att lämna uppgifter som har bety-
delse för rätten till ersättning, både vid prövning av rätten till förmånen 
och under hela den tid som ersättningen betalas ut.230 Uppgiftsskyl-
digheten gäller även i ärenden som inte direkt berör en ersättnings-
fråga, till exempel i ett ärende om rehabilitering.231 

År 2008 infördes en särskild bestämmelse utöver de generella be-
stämmelserna om anmälningsskyldighet om att den som får sjukersätt-
ning alltid ska anmäla om det sker en förbättring av arbetsförmågan. 
Den som får sjukersättning, aktivitetsersättning eller livränta ska också 
anmäla om han eller hon avser att börja förvärvsarbeta, förvärvsarbeta 
i större omfattning än tidigare, eller fortsätta att förvärvsarbeta efter 
en tid med vilande sjukersättning.232 

Genomförande av uppföljningen av arbetsförmåga 

Lagkravet om uppföljning av arbetsförmåga innebär enligt förarbe-
tena att Försäkringskassan i större utsträckning än tidigare ska kunna 
behovsanpassa uppföljningen av arbetsförmågan hos den som har fått 

 
229 Prop. 2016/17:1, utgiftsområde 10, s. 56. 
230 110 kap. 13 § andra stycket SFB. 
231 Prop. 2008/09:200, s. 555 f. 
232 110 kap. 50 och 51 §§ SFB, prop. 2007/08:124, s. 63 f. 
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sjukersättning. Det är dock viktigt att uppföljningarna sker och att 
de görs med tillräckligt hög kvalitet. Detta är viktigt för att upprätt-
hålla förtroendet för försäkringen. Syftet med att följa upp arbets-
förmågan är i första hand att kontrollera om personens arbetsförmåga 
har ändrats, men också att stödja den som har förutsättningar att få 
tillbaka eller öka sin arbetsförmåga. Uppföljningen bidrar också till 
att motverka felaktiga utbetalningar. 

Uppföljningen kan anpassas efter personens sjukdom eller funk-
tionsnedsättning. Det finns utrymme för att göra utredningen i olika 
omfattning. Av förarbetena framgår det att Försäkringskassan får 
utökad frihet att följa upp arbetsförmågan på ett enklare sätt än vad 
som tidigare har krävts och till exempel avstå från en kontakt med 
den försäkrade i de situationer det bedöms vara lämpligt.233  

Det kan noteras att det här är fråga om en uppföljning av arbets-
förmågan – och inte en omprövning av rätten till sjukersättning. För 
en förändring av rätten till ersättning eller ersättningsnivån krävs ett 
nytt beslut.  

De tidigare utredningarna av arbetsförmågan led av problem vid 
genomförandet. I juni 2014 publicerade ISF rapporten 2014:13 För-
nyad utredning av sjukersättning som svar på ett regeringsuppdrag i 
ISF:s regleringsbrev för 2013.2. I rapporten var ISF kritisk till hur 
Försäkringskassan utförde sitt uppdrag. En sådan förnyad utredning 
om sjukersättning skulle enligt förarbetena innehålla både en arbets-
förmågebedömning och en bedömning av möjliga rehabiliteringsåtgär-
der. Den skulle dessutom innehålla en kontakt med den försäkrade 
som även borde få ta del av utredningens resultat. Vid den förnyade 
utredningen skulle Försäkringskassan utreda: 

– Om arbetsförmågan fortfarande är nedsatt i samma omfattning 
som när ersättningen beviljades. 

– Om arbetsförmågan har förbättrats sedan ersättningen beviljades. 

– Om det finns förutsättningar för rehabilitering. 

Utredningen kunde avslutas först när det gick att ta ställning till 
dessa frågor. Om arbetsförmågan har förbättrats kan det vara aktuellt 
med vilande sjukersättning eller att ompröva rätten till sjukersättning. 

ISF konstaterade i sin rapport 2014 att Försäkringskassan i hög 

 
233 Försäkringskassan, vägledning 2013:1, version 6, s. 130. 
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grad baserade den förnyade utredningen enbart på information från 
myndighetens interna system. Det var ovanligt att kompletterande 
underlag begärs in, exempelvis medicinska underlag. Den vanligaste 
kontakten med de försäkrade skedde via telefon eller brev medan 
personliga möten med de försäkrade var ovanliga. I ISF:s rapport 
kunde konstateras att sådana kontakter med den försäkrade skedde 
i 65 procent av de granskade ärendena och i 91 procent av de fall där 
ersättningsnivån hade ändrats.234 I ISF:s uppföljande rapport från 
2015 konstaterades att andelen personliga möten hade sjunkit succes-
sivt och låg i slutet av 2014 under 1 procent. 

Den nya, differentierade handläggningen som gäller sedan febru-
ari 2017 innebär enligt Försäkringskassans vägledning att de sjukersätt-
ningsärenden som är aktuella för förnyad utredning delas in i tre 
kategorier eller ärendetyper: 

– ärenden som kräver hög utredningsgrad 

– ärenden som kräver medelhög utredningsgrad 

– ärenden som kräver låg utredningsgrad. 

I vägledningen anges att alla ärendetyper kräver att ”de impulser som 
finns tas tillvara”. Ärendetypen ”hög utredningsgrad” kräver alltid en 
omfattande utredning av den försäkrades arbetsförmåga. Det beror 
på att det finns indikationer på att den försäkrade har fått ökad 
arbetsförmåga. De två andra ärendetyperna kräver mindre utredning. 
För ärenden med ”låg utredningsgrad” anges exempelvis att det inte 
finns något stort behov av att en handläggare gör en utredning. Det 
kan till exempel vara fråga om omständigheter där det inte finns någon 
indikation på att den försäkrade har fått bättre arbetsförmåga eller 
behöver stöd med rehabilitering. Det gäller till exempel vissa sjuk-
domstillstånd, långvarig försäkringshistorik eller den som fyller 60 år 
under året.235 

Försäkringskassan kan vidta olika typer av utredningsåtgärder inom 
ramen för en uppföljning. Följande exempel visar några åtgärder som 
kan bli aktuella: 

– personligt möte med den försäkrade 

– utredningssamtal med den försäkrade 

 
234 ISF 2014:13, s. 33. 
235 Försäkringskassan, vägledning 2013:1, version 6, s. 131–133. 
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– avstämningsmöte  

– konsultation med försäkringsmedicinsk rådgivare (FMR) 

– kontakt med eller riktade frågor till behandlande läkare 

– köp av medicinsk utredning. 

Förändringarna till uppföljning av arbetsförmågan i stället för för-
nyad utredning innebär enligt förarbetena inte att några av de utred-
ningsåtgärder som Försäkringskassan hade vidtagit under tidigare 
förhållanden skulle försvinna.236 

Det finns olika typer av kompletterande underlag och utredningar 
som Försäkringskassan har att tillgå, genom att till exempel begära 
in nytt medicinskt underlag från behandlande läkare eller konsultera 
en försäkringsmedicinsk rådgivare (FMR). Försäkringskassan kan 
även köpa externa utredningsinsatser. 

De uppgifter som ISF hade tagit fram inför granskningen 2014 
visade att få ärenden utreddes med hjälp av sådana kompletterande 
utredningar eller nya medicinska underlag. ISF konstaterade att noter-
bart är att arbetsförmågan sällan utreds på nytt, åtminstone inte ge-
nom att nytt medicinskt underlag tas in eller att en ny utredning köps 
in.237 ISF noterade särskilt att Försäkringskassan i endast några en-
staka procent av ärendena hade konsulterat Försäkringsmedicinsk råd-
givare (FMR) eller begärt in nya medicinska underlag, trots att denna 
typ av underlag är viktiga vid en arbetsförmågebedömning. Dess-
utom köptes det nästan inga medicinska utredningar.238 ISF fann i 
sin granskning 2014 att Försäkringskassan inte levde upp till de krav 
som kan ställas på förnyad utredning. I förarbetena framhålls att en 
förnyad utredning ska innehålla både en arbetsförmågebedömning och 
en bedömning av möjliga rehabiliteringsåtgärder. Den ska dessutom 
innehålla en kontakt med den försäkrade som även bör få reda på resul-
tatet av utredningen. I aktgranskningen av ärenden som inte har lett 
till en ändring av ersättningsnivån innehöll endast 19 procent av ären-
dena en dokumentation av samtliga dessa moment. 

I och med de upplättade reglerna 2017 har det förtydligats bl.a. 
att en kontakt med den försäkrade inte alltid är nödvändig och att 
ett enklare tillvägagångssätt kan vara tillräckligt. Försäkringskassans 

 
236 Prop. 2016/17:1, utgiftsområde 10, s. 56. 
237 ISF 2015:2, s. 15. 
238 ISF 2014:13, s. 37. 
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tillämpning av modellen med tre olika ”utredningsgrader” är ett ut-
tryck för denna differentierade modell. Grundmodellerna för möj-
liga åtgärder vid utredning är dock desamma. 

Leder uppföljning till förändringar av beviljad sjukersättning? 

Mycket tyder på att det är mycket sällan som Försäkringskassans 
uppföljningar av arbetsförmågan leder till någon förändring i de 
försäkrades sjukersättning. I ISF:s rapport 2014:13 konstaterades att 
någon förändring av besluten skedde endast i ett fåtal av de ärenden 
där uppföljande utredning hade ägt rum. Det rörde sig om totalt ca 
2 procent av de genomförda utredningarna. Samma siffror redo-
gjorde Försäkringskassan för i sin antikrångelrapport 2014. I de fåtal 
fall där sjukersättningen hade minskats eller förklarats vilande var 
det i 7 fall av 10 vidare den försäkrade som tagit detta initiativ. ISF:s 
aktgranskning visade också att försäkrade i dessa ärenden i större 
omfattning har en partiell sjukersättning och en anställning, än i de 
ärenden där ersättningen inte ändrats. Dessa resultat var näst intill 
identiska med vad som framkom i ISF:s uppföljande granskning för 
åren 2014 och 2015.239 

Utredningen har inte funnit stöd för att någon skillnad av denna 
grad av förändring har uppstått sedan de förnyade reglerna började 
tillämpas på beslut fattade fr.o.m. februari 2017. Det är dock för tidigt 
att dra några mer långtgående slutsatser eftersom den nya lagstift-
ningen gäller beslut som är fattade från och med den 1 februari 2017 
och den förnyade uppföljningen började genomföras i större om-
fattning först i början av 2020.240 

Slutsatser om uppföljningar av arbetsförmågan 

Utredningen kan konstatera att det är mycket sällan som uppfölj-
ningar av arbetsförmågan leder till någon förändring i de försäkrades 
arbetsförmåga eller en förändring i tidigare beslut om beviljad sjuk-
ersättning. Detta framstår inte heller som vare sig särskilt förvånande 
eller uppseendeväckande. Mot bakgrund av de strikta regler som gäller 
för att beviljas sjukersättning är det rimligt att anta att de försäkrade 

 
239 ISF 2015:2, s. 12. 
240 Se Försäkringskassan, svar på regeringsuppdrag, 2019-02-21, dnr 002675-2018. 
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som ändå beviljas ersättning har en stadigvarande nedsatt arbetsför-
måga. Om inte beslutet har varit felaktigt bör det inte heller gå att 
förvänta sig att denna arbetsförmåga ska ha förbättrats vid tidpunkten 
för uppföljningen, särskilt när den försäkrade då varit frånvarande från 
arbetsmarknaden under ytterligare ca tre års tid. Samtidigt är det vik-
tigt att betona att kraven för att beviljas sjukersättning inte är att 
arbetsförmågan är nedsatt livslångt eller till pension utan under en 
mer begränsad, överskådlig tidsrymd. Detta gör att det kan ha skett 
förändringar över tid, hos den försäkrade men också t.ex. vad gäller 
den medicinska utvecklingen. Bedömningsutrymmet i det enskilda 
ärendet är också stort. I en rättslig uppföljning från 2015241, av besluts-
underlag och beslut om sjukersättning, bedömde Försäkringskassans 
granskare att närmare 25 procent av ärendena i undersökningen var 
otillräckligt utredda. I 45 procent av de ärenden som bedömdes som 
tillräckligt utredda gjorde granskarna bedömningen att arbetsförmå-
gan inte var nedsatt i den grad som det ursprungliga beslutet mot-
svarade. 

Få ändringar efter uppföljning är i sig alltså inget bevis på att för-
nyad utredning inte görs på det sätt som lagen anger, men om detta 
sker i kombination med att aktivitetsnivån på uppföljningarna är låg 
och att ändringar oftast görs på den försäkrades initiativ, så kan det 
utgöra indikationer på att lagens intentioner inte uppnås. Mot bak-
grund av förarbetsuttalanden, rättspraxis från HFD uttalanden samt 
Försäkringskassans rättsliga uppföljningar menar utredningen att det 
ändå är av stor betydelse att Försäkringskassan kontinuerligt gör 
uppföljningar av den försäkrades arbetsförmåga. 

Utredningen konstaterar att de upplättade regler som infördes 
fr.o.m. februari 2017 på många sätt innebär en kodifiering av Försäk-
ringskassans tidigare arbete med de uppföljande utredningarna av 
arbetsförmågan, som bl.a. innebar en begränsad kontakt med för-
säkrade i många ärenden. Här kan vidare konstateras att detta arbete 
ansågs av ISF ha brister, utifrån hur kraven på dessa uppföljande utred-
ningar hade formulerats i förarbetena. ISF påpekade också inför in-
förandet av upplättningen i regelverket att uppföljningen inte längre 
kommer att innefatta något ställningstagande till eventuella rehabili-
terande åtgärder, vilket enligt ISF innebär en klar ambitionssänkning.242 

 
241 Försäkringskassan, 2015:4, rättslig uppföljning av sjukersättning. 
242 Prop. 2016/17:1, utgiftsområde 10, s. 55. 
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ISF:s granskningar 2014 och 2015 av de förnyade utredningarna 
visade att utredningen generellt sett inte gjordes på det sätt som lag-
stiftaren hade avsett. Granskningen visade också att ersättningsgraden 
ändrades eller ersättningen förklarades vilande i endast ett fåtal av de 
ärenden där en förnyad utredning hade genomförts. Det rörde sig 
om totalt ca 2 procent av de genomförda utredningarna. ISF:s sam-
mantagna bedömning av Försäkringskassans arbete med förnyad 
utredning var att myndigheten inte levde upp till de krav som kan 
ställas på en förnyad utredning. ISF menade i sin granskning att interna 
styrdokument hos Försäkringskassan sannolikt bidragit till att den 
förnyade utredningen inte sågs som prioriterad verksamhet för 
Försäkringskassan. ISF redogör i sin rapport för att Försäkrings-
kassan t.o.m. planerade att lägga ned arbetet med de förnyade utred-
ningarna under 2013. 

Utredningen kan konstatera att det synes ha funnits en diskrepans 
mellan det detaljerade och relativt omfattande sätt som en uppfölj-
ande utredning skulle göras på enligt förarbetena och de förutsätt-
ningar som Försäkringskassan har haft att göra detta i praktiken. 
Dessa utredningar synes också ha varit lågprioriterade, som ISF kunde 
konstatera 2014. Dessa krav som enligt förarbetena har ställs på de 
förnyade utredningarna har varit relativt högt ställda. Dessa krav har 
minskat något i och med regeländringarna 2017.  

Utredningen är av uppfattningen att ju striktare regler för bevil-
jande av sjukersättning desto mindre är sannolikheten för att några 
avgörande förändringar ska ha uppstått vid uppföljning tre år senare. 
Ett så strängt krav som att alla rehabiliteringsmöjligheter ska be-
dömas vara uttömda gör att det får anses osannolikt att ytterligare 
rehabiliteringsmöjligheter ska ha uppkommit vid en uppföljning, Detta 
är dock inte omöjligt om det t.ex. har gått lång tid mellan tidpunkten 
för beviljade av sjukersättning och uppföljningen och den medicinska 
utvecklingen har gått framåt på ett visst område. 

En fråga som också uppstår är hur omfattande uppföljningar av 
arbetsförmågan i ärenden med beviljad sjukersättning bör vara och 
hur regelverket kring förnyade utredningar bör utformas. Utifrån 
regelsystemets konstruktion och det låga antalet uppföljningar där 
den försäkrade bedöms ha förbättrad arbetsförmåga kan det ifråga-
sättas om det är motiverat med ett krav på mer omfattande uppfölj-
ningar.  

566 ( 2864 )



SOU 2021:69 Rätten till sjukersättning – problemanalys  

415 

7.7.6 Slutsatser om varaktighetskriteriet 

Varaktighetskriteriet i sjukersättningen utgör en del av orsaken till 
att regelverket blev betydligt striktare i och med förändringarna 
fr.o.m. juli 2008. Kraven på att den försäkrades arbetsförmåga ska 
vara stadigvarande nedsatt, dvs. för all överskådlig framtid, och att alla 
rehabiliteringsmöjligheter ska bedömas vara uttömda som infördes 
vid denna tidpunkt är mycket högt ställda och det är inte förvånande 
att få försäkrade uppfyller dessa krav. 

Såväl frågan om hur lång tid arbetsförmågan kan antas vara ned-
satt som om det finns några återstående möjligheter till rehabilitering 
av arbetsförmågan är i de flesta fall svåra att svara på. Bedömningar 
av prognosen för arbetsförmågans nedsättning behöver göras med 
utgångspunkt i hur sjukdomen i sig kan utvecklas, vilket den medi-
cinska vetenskapen långt ifrån alltid kan ge svar på. I många fall har 
den försäkrade också flera diagnoser eller funktionsnedsättningar. 
Dessa fall av samsjuklighet med bedömning av hur besvären even-
tuellt påverkar och förstärker varandra är extra svårbedömda. Dess-
utom ska bedömningen av den enskildes funktions- och arbetsför-
måga relateras till de unika förutsättningar som råder i varje situation 
där sjukersättning är aktuell. Utöver detta ska en bedömning göras 
av hur medicinska behandlings- och rehabiliteringsåtgärder samt 
arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgärder kan komma att påverka 
den enskildes funktions- och arbetsförmåga. Alla dessa bedömningar 
ska dessutom göras på lång sikt. Detta illustrerar hur stort behovet 
är av att reglerna är tydliga, om bedömningarna ska kunna göras på 
ett enhetligt sätt, men också svårigheten i att utforma tydliga regler. 

Det står inte helt klart huruvida bedömningen av om arbets-
förmågan är stadigvarande nedsatt ska ske sammantaget eller genom 
två olika rekvisit i separata steg. Utredningen har kommit till slut-
satsen att denna bedömning formellt ska ske i två steg. Detta har 
emellertid sannolikt en mer begränsad betydelse i praktiken. Försäk-
ringskassan har uttalat att bedömningen av varaktighetskriteriet, inklu-
sive bedömningen av om rehabiliteringsåtgärder är uttömda, inte 
utgör något problem i tillämpningen av försäkringen. 

Utredningen kan vidare konstatera att det är svårt att avgöra hur 
lång tidsrymd som ligger i begreppet stadigvarande, eller all överskåd-
lig framtid som det anses innebära enligt förarbetena. De klargöran-
den som gjorts i rättspraxis beskriver främst vad begreppet inte inne-
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bär, framför allt att det inte är fråga om någon ”permanent” ersätt-
ning och att stadigvarande inte innebär livslångt eller till pension. 

Medicinskt sakkunniga har i kontakter med utredningen redo-
gjort för att det är mycket svårt att göra långvariga prognoser om 
sjukdomsutveckling. Extra svårt blir det att göra rent medicinskt 
sådana, eftersom man från hälso- och sjukvårdens håll även väger in 
andra faktorer i en patients liv. Uppgifter från medicinskt sakkunniga 
pekar på att överskådliga prognoser tidsmässigt handlar om som mest 
ca 3–5 år. 

Det finns omständigheter som ger vid handen att en bedömning 
av en arbetsförmågenedsättning under all överskådlig framtid handlar 
om en tidsrymd i detta tidsspann, dvs. ca 3–5 år. Viss ledning bör också 
kunna hämtas från regelverkets utformning om att förnyad utred-
ning av arbetsförmågan ska ske minst vart tredje år och uttalanden 
från HFD i rättsfallet HFD 2011 ref. 63. Uttalanden i förarbetena 
om att begreppet är avsett att omfatta en längre period än tidigare 
begrepp talar dock emot detta. Att en sådan bestämning till tre år 
inte ska göras är också Försäkringskassan uppfattning. Resultatet är 
att det i dagsläget får anses föreligga osäkerhet i vad som ska gälla 
avseende varaktighetsbedömningen. Utredningen menar här samman-
taget att det svårligen skulle gå att säga att varaktighetskravet enligt 
gällande regelverk är begränsat till en tidsrymd om tre år. 

De uppföljningar av rätten till sjukersättning som enligt lag ska 
göras minst vart tredje år (med undantag för försäkrade över 60 år) 
får betydelse för varaktighetsbedömningen. Dessa ska enligt förarbe-
tena innebära en ny utredning av arbetsförmågan. Enligt rapporter 
från ISF för tidigare år har dessa uppföljningar skett endast i begrän-
sad utsträckning. Sedan 2017 gäller upplättade regler. Dessa får i sin 
tur den möjliga effekten att uppföljningen av arbetsförmågan utförs 
mindre utförligt och att fall där den försäkrade har återfått någon 
arbetsförmåga inte identifieras. 

7.8 Beviskravet vid prövning av rätt till sjukersättning  

I avsnitten ovan har utredningen kunnat konstatera att det föreligger 
en instabilitet i tillämpningen av sjukersättningsreglerna över tid och 
att detta inte orsakas av externa faktorer såsom förändringar i system 
eller samhällsutveckling. Inte heller kunde förändringar i rättspraxis 
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anses utgöra en förklaring till variationerna i tillämpningen. Utred-
ningen har nått slutsatsen att variationerna i tillämpningen har sin 
huvudorsak i Försäkringskassans förändrade tillämpning av regel-
verket. Enligt Försäkringskassan beror förändringarna i tillämpningen 
huvudsakligen på en intern, mer korrekt tillämpning och bedömning 
av ärendena.  

Oklarheter i beviskravet, dvs. den styrka på bevisningen i form av 
främst medicinska underlag som krävs för att kriterierna i regelver-
ket ska anses vara uppfyllda, har inte lyfts särskilt av Försäkrings-
kassan som en förklaringsmodell till varför bedömningarna har skiftat 
avsevärt över tid och varför tidigare bedömningar skulle ha brister 
och inte varit korrekta. Frågan uppkommer då om oklarheter i bevis-
kravet ändå kan anses utgöra en delförklaring till varför tillämpningen 
har varierat så över tid. 

Enligt utredningens direktiv ska frågan om beviskravet särskilt 
analyseras och utredningen ska ta ställning till om ett nytt, författ-
ningsreglerat beviskrav avseende sjukersättning och aktivitetsersätt-
ning skulle kunna antas leda till en ökad stabilitet i tillämpningen. 
Det innebär att utredningen först måste utreda huruvida det kan 
anses finnas ett rådande beviskrav. Om så är fallet uppstår också 
frågan om det nuvarande, ej författningsreglerade beviskravet leder 
till instabilitet i tillämpningen.  

I detta sammanhang måste något sägas om beviskrav och bevis-
regler i allmänhet. Inledningsvis kan konstateras att det i förvaltnings-
processlagen saknas regler om bevisbördans placering, liksom vilket 
beviskrav som gäller. Ibland framgår detta av aktuell materiell lag-
stiftning, men oftast är så inte fallet. Inte heller förvaltningslagen inne-
håller regler om beviskrav eller bevisbörda. I förarbetena till förvalt-
ningslagen kodifieras myndigheternas utredningsskyldighet och den 
enskildes uppgiftslämnarskyldighet diskuteras. Begreppen bevisbörda 
och beviskrav används emellertid överhuvudtaget inte i förvaltnings-
lagen eller dess förarbeten. Frågorna får då lösas genom sedvanlig 
juridisk metod och tolkning av rättskällorna.  

Nedan behandlas begreppen bevisbörda, beviskrav, utredningsskyl-
dighet och bevisvärdering översiktligt inför den fortsatta diskussionen 
om betydelsen av beviskravet för tillämpningen och ett eventuellt 
införande av ett nytt, författningsreglerat beviskrav. Till skillnad 
från övriga delar av denna utredning blir behandlandet av frågan om 
beviskrav mer av karaktären rättsutredning, även om något även kan 
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sägas om Försäkringskassan tillämpning av beviskrav i myndighetens 
beslut om sjukersättning och aktivitetsersättning. 

7.8.1 Allmänt om bevisregler i förvaltningsprocessen 

Med bevisregler avses här, i likhet med gängse uppdelning i littera-
turen, utredningsskyldighet, bevisbörda och beviskrav. Bevisreglerna 
har ofta avgörande betydelse för utgången i en process. Med begreppet 
förvaltningsprocessen avses här såväl hanteringen av ett ärende hos 
myndighet som processen i domstol. 

7.8.2 Utredningsskyldighet 

Huvudsyftet med myndigheters och domstolars utredningsskyldig-
het – den princip som också kallas officialprincipen – är att uppnå 
materiellt riktiga beslut. I detta avsnitt fokuseras, utöver vissa all-
männa resonemang om utredningsskyldighet, på Försäkringskassans 
utredningsskyldighet i ärenden om sjukersättning och aktivitets-
ersättning. Som en grund för Försäkringskassans handläggning ligger 
Försäkringskassans utredningsskyldighet som innebär en skyldighet 
för Försäkringskassan att utreda ärendena ”såsom dess beskaffenhet 
kräver”.243 Syftet med att utreda ett ärende är att klarlägga de faktiska 
förhållanden som är relevanta för ärendet.  

Försäkringskassan har en omfattande utredningsskyldighet, vilket 
innebär att det är myndigheten som har det yttersta ansvaret för att 
underlaget i ärendet blir sådant att ett beslut som överensstämmer 
med de faktiska förhållandena kan fattas (ett materiellt riktigt be-
slut). Det innebär inte att alla ärenden ska utredas lika – enkla ären-
den behöver mindre utredning än komplicerade ärenden. Även om 
Försäkringskassan har det yttersta ansvaret för att ärendet blir till-
räckligt utrett så behöver den enskilde medverka i utredningen så att 
de uppgifter som behövs för bedömningen också kommer in till 
Försäkringskassan.244 

Försäkringskassan har genom en revidering av vägledningen om 
förvaltningsrätt under 2021 utvecklat redogörelsen för utrednings-
skyldighetens innebörd. Numera finns exempelvis resonemang kring 

 
243 110 kap. 13 § SFB. 
244 Se Försäkringskassan, vägledning 2004:7, version 14, s. 47. 
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begreppen ärendets beskaffenhet och bevisbörda uttryckta i vägled-
ningen. 245 

Förvaltningsmyndighetens beslut ska enligt förvaltningslagen vara 
grundande på faktiska och verkliga förhållanden. Ett beslut är mate-
riellt riktigt när de (så långt som möjligt) överensstämmer med de 
faktiska förhållandena i ärendet eftersom det är det som krävs för att 
avsikten ska kunna förverkligas. I socialförsäkringsärenden ska För-
säkringskassan se till att alla ärenden blir utredda i den omfattning 
som de kräver. Syftet med utredningen är att klarlägga de faktiska 
förhållanden som är relevanta så att ett beslut som överensstämmer 
med dessa förhållanden kan fattas. Det är vad som avses med att så 
kallade materiellt riktiga beslut ska fattas. Ett materiellt riktigt beslut 
är alltså ett beslut baserat på korrekt tillämpning av gällande rätt och 
som grundar sig på de faktiska förhållandena. Med faktiska förhål-
landen menas hur ett förhållande är beskaffat i verkligheten. Utred-
ningsskyldigheten och dess syfte med materiellt riktiga beslut grundar 
sig i att säkerställa den enskildes rättssäkerhet, det vill säga att den 
enskilde exempelvis ska få den förmån som hen har rätt till. Men det 
är inte bara för den enskildes rättssäkerhet som det är viktigt med 
materiellt riktiga beslut. Det är också viktigt för förtroendet för social-
försäkringssystemet att Försäkringskassan kan säkerställa att under-
lagen är tillräckliga.246 

Att ärendena blir tillräckligt utredda är i grunden en fråga om att 
förverkliga avsikten med den materiella reglering som ska tillämpas 
i det enskilda ärendet vilket också uttrycks i förarbetena till förvalt-
ningslagen.247 Regeringen betonar att det alltid måste vara besluts-
myndigheten som har det yttersta ansvaret för att underlaget i ett för-
valtningsärende är sådant att det leder till ett materiellt riktigt beslut. 
Detta har betydelse också i frågan om den enskildes bevisbörda (se 
vidare nästa avsnitt). 

Det är de faktiska förhållandena som ska bedömas uppfylla kraven 
i den materiella regeln. Det är beslutsmyndigheten som har det 
yttersta ansvaret för att underlaget i ett förvaltningsärende är sådant 
att det leder till ett materiellt riktigt beslut. En målsättning är att den 
enskilde inte annat än undantagsvis ska behöva föra sin sak vidare till 
domstol. Tyngdpunkten ligger därför i första instans, det vill säga 

 
245 Vägledning 2004:7 version 14, beslutad den 12 februari 2021. 
246 Försäkringskassan, vägledning 2004:7, version 14, s. 46. 
247 Prop. 2016/17:180, s. 148. 
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hos förvaltningsmyndigheten. I de fall överklagande ändå sker så 
underlättas domstolsprövningen av att den utredning myndigheten 
gjort i ärendet är så fullständig som möjligt.248 

Försäkringskassans utredningsansvar reglerades i lag först när 
socialförsäkringsbalken började gälla år 2011. Officialprincipen har 
emellertid enligt praxis gällt även sedan tidigare. Utredningsskyldig-
heten är numera också reglerad i den nya förvaltningslagen från år 
2018.249 Bestämmelsen anger att en myndighet ska se till att ett ärende 
blir utrett i den omfattning som dess beskaffenhet kräver.250 Bestäm-
melsen har alltså samma innebörd som i socialförsäkringsbalken. För-
valtningslagen gäller generellt för handläggande förvaltningsmyndig-
heter. Förvaltningsdomstolar har sedan tidigare en utredningsskyldighet 
enligt förvaltningsprocesslagen.251 I förarbetena till socialförsäkrings-
balkens bestämmelse om utredningsskyldighet framhåller regeringen 
att Försäkringskassans skyldighet är vidsträckt. Försäkringskassan 
ska leda utredningen i ärendet och se till att det material som är nöd-
vändigt kommer in. Det innebär inte att Försäkringskassan i varje 
ärende själv måste ta in det material som behövs. Även den enskilda 
personen har här ett ansvar för att lämna in underlag i ärendet. Reger-
ingen poängterar att det är uppenbart att Försäkringskassan har huvud-
ansvar för att nödvändig utredning kommer in i de ärenden som 
myndigheten har initierat. Men regeringen uppger att Försäkrings-
kassan även ansvarar för att ett ärende blir tillräckligt utrett när 
ärendet har inletts med en ansökan från en enskild person. I de fall 
det är föreskrivet i lag eller annan bestämmelse att den enskilda 
personen ska svara för att vissa uppgifter tillförs ärendet har han eller 
hon förstahandsansvar för det.252 

Den som vill begära en förmån ska ansöka om den skriftligen. 
Ansökan ska innehålla de uppgifter som behövs i ärendet. Den en-
skilde är också skyldig att lämna de uppgifter som är av betydelse för 
bedömningen av frågan om ersättning. Försäkringskassan har sedan 
ett ansvar för att ärendena blir utredda i den omfattning som deras 
beskaffenhet kräver. Försäkringskassan som har i och med detta det 
yttersta ansvaret för att varje ärende blir tillräckligt utrett. Balansen 
mellan Försäkringskassans utredningsansvar och den enskildes ansvar 

 
248 Prop. 2016/17:180, s. 147 f. 
249 23 § förvaltningslagen [2017:900] (FL). 
250 23 § första stycket FL. 
251 8 § förvaltningsprocesslagen [1971:291] (FPL). 
252 Prop. 2008/09:200, del 2, s. 554–555. 
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att lämna uppgifter kan se olika ut beroende på omständigheter i det 
enskilda fallet. I ärendetyper där det finns starkt intresse att uppnå 
ett sådant materiellt riktigt beslut – vartill ärenden om sjuk- eller 
aktivitetsersättning torde ansluta sig – är utredningsskyldigheten 
omfattande. Bristande utredning som gör att utredningsskyldigheten 
inte är uppfylld utgör ett hinder för prövning i sak; Försäkrings-
kassan eller annan myndighet (eller domstol för den delen) kan inte 
nå ett avslut i form av bifall eller avslag innan utredningsskyldigheten 
är uppfylld. Om utredningsskyldigheten inte är uppfylld kan myn-
digheten inte göra annat än att fortsätta utredningen till dessa att 
kravet är uppfyllt. Försäkringskassan beskriver i sin vägledning att 
när relevanta omständigheter så långt som möjligt är klarlagda ska 
handläggaren utifrån en helhetsbedömning bedöma om det är san-
nolikt att den enskilde har rätt till ersättning eller inte.253 

Det finns inte någon nivå på utredningsskyldigheten som gäller 
för alla förvaltningsärenden, detta avgörs i stället av ”sakens beskaf-
fenhet”. Balansen mellan Försäkringskassans utredningsskyldighet 
och den enskildes ansvar kan variera beroende på förhållanden i varje 
enskilt fall. Vissa kriterier kan utöka eller begränsa utredningsskyl-
digheten, exempelvis om den enskilde har svårt att ta tillvara sin rätt 
eller om bevisningen indikerar att den enskilde har den materiella 
rätten på sin sida. Om Försäkringskassan överväger att ge ett beslut 
som är negativt för den enskilde är det särskilt viktigt att myndig-
heteten är aktiv och hämtar in de uppgifter som behövs för ett full-
ständigt underlag.254 Negativa beslut är beslut om att dra in eller minska 
en ersättning och återkrav men även till exempel om Försäkrings-
kassan överväger ett avslagsbeslut vid en ansökan om sjukersättning 
eller aktivitetsersättning. Utgångspunkten får såväl myndighet som 
domstol är också att det finns en skyldighet att pröva ett ärende i 
sak. Endast om en ansökan är så ofullständig att den inte kan läggas 
till grund för en sakprövning, och om den enskilde har beretts till-
fälle att komplettera ansökan, kan en sådan avvisas.255 

Hur långt Försäkringskassans utredningsskyldighet sträcker sig 
varierar således från fall till fall. I förarbetena till socialförsäkrings-
balken och förvaltningslagen framhålls att en myndighets utrednings-
skyldighet är mindre i fråga om ansökningsförmåner som den en-

 
253 Försäkringskassan, vägledning 2004:7, version 14, s. 46; se vidare 7.8.4 om beviskrav nedan. 
254 Jfr prop. 2008/09:200, s. 555. 
255 Se t.ex. JO-beslut den 14 november 2016, dnr 2130-2015. 
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skilde initierar än i ärenden om återkrav som Försäkringskassan 
initierar.256  

I litteraturen har emellertid också uttryckts uppfattningen att 
utredningsskyldigheten är mer omfattande när bevisbördan är pla-
cerad på den enskilde – såsom i ansökningsärenden. I dessa fall ska 
alltså myndigheten eller domstolen i större utsträckning hjälpa den 
enskilde att anskaffa ett visst bevismedel eller påtala behovet av 
bevismedlet. Här kan också sägas att utredningsskyldigheten är än 
mer omfattande vid avslag, vilket är ett uttryck för att det alltid 
starka intresset av materiellt riktiga beslut i förvaltningslagens mening 
är ännu starkare vid avslag än vid beviljande. Detta eftersom ett fel-
aktigt avslag ofta kan innebära en allvarlig rättsförlust för den enskilde. 
I andra ärendetyper, t.ex. återkrav eller andra liknande betungande 
beslut gör sig andra intressen gällande med följd att utrednings-
kravet blir mer begränsat. Här blir i stället enligt uppfattningen som 
framförts av bl.a. Lindkvist intressen som den enskildes rättssäker-
het och bevisbördereglerna mer framträdande och ett högre beviskrav 
riktas mot myndigheten.257 

I sjukförsäkringsärenden kan faktorer som sjukdomens art och 
grad vara avgörande för vilken utredningsskyldighet som föreligger. 
Ett komplicerat sjukdomstillstånd med svår psykisk problematik 
kan exempelvis innebära att högre krav ställs på de utredningsåtgärder 
som görs av myndigheten. Högsta förvaltningsdomstolens praxis visar 
att Försäkringskassans utredningsskyldighet i sjukpenningärenden 
är vidsträckt. I rättsfallet RÅ 2010 ref. 120, som avsåg rätt till sjuk-
penning, uttalade HFD att det krav på utredning som kan ställas på 
Försäkringskassan i sjukpenningärenden varierar beroende på bl.a. 
ärendets karaktär och de förutsättningar den enskilde har att bevaka 
sina intressen. I det aktuella avgörandet ansågs Försäkringskassan ha 
åsidosatt sin utredningsskyldighet genom att låta sig nöjas med en 
journalkopia från en försäkrads besök vid en vårdcentral. Försäkrings-
kassan hade dessförinnan sökt läkaren för att få ett kompletterande 
intyg men fått beskedet att läkaren var ledig. Det aktuella fallet var 
komplicerat och det underlag som fanns tillgängligt vid tidpunkten 
för Försäkringskassans beslut gav inte någon säker bild av den för-
säkrades tillstånd och arbetsförmåga. HFD menade att i den situation 
som förelåg fanns särskild anledning för Försäkringskassan att för-

 
256 Prop. 2008/09:200, s. 554, prop. 2016/17:180, s. 308. 
257 Se Lindkvist, Bevisfrågor i förvaltningsprocessen, s. 28–29 f. 
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söka få del av sjukskrivande läkares uppfattning i den aktuella frågan. 
Försäkringskassan hade inte heller kompletterat utredningen inför 
omprövningsbeslutet, t.ex. genom att begära in uppgifter från den 
sjukskrivande läkaren. Målet återförvisades till Försäkringskassan. 

Utredningen är av uppfattningen att liknande situationer kan upp-
stå i ärenden som rör sjukersättning eller aktivitetsersättning, där 
komplicerade sjukdomstillstånd torde vara ännu vanligare och beslutet 
för den enskilde av ännu större vikt än i ett sjukpenningärende. Det 
innebär att Försäkringskassans utredningsskyldighet i ärenden om 
sjuk- eller aktivitetsersättning är vidsträckt. Den vanligaste tydliga 
utredningsbristen när det gäller ärenden om aktivitetsersättning258 är 
också enligt ISF att Försäkringskassan inte har genomfört tillräck-
liga åtgärder för att utreda omständigheter som tyder på att perso-
nens situation är mer komplex än vad det befintliga underlaget ger 
intryck av.259 

Frågan om Försäkringskassans utredningsskyldighet i sjukersätt-
ningsärenden är svår och det finns inte några klara gränser för att 
denna skyldighet ska anses vara uppfylld. Klart är att utrednings-
skyldigheten är långtgående. Ett problematiskt läge uppstår när en 
försäkrads ansökan om sjukersättning avslås trots att utredningen är 
bristfällig, eller inte tillräcklig för att kunna fatta ett beslut. Vid så-
dant förhållande kan inte utredningsskyldigheten anses vara upp-
fylld. Det finns faktorer som talar för att myndigheten systematiskt 
har tolkat regelverket på ett sätt som lägger bevisbördan på den som 
ansöker om ersättning, trots att myndigheten enligt lag har en om-
fattande utredningsskyldighet. Utredningen kan också konstatera 
att Försäkringskassan i de rättsliga kvalitetsuppföljningarna som rörde 
sjukersättningen 2015 och 2017 i ett stort antal fall ansåg att utred-
ningen inte var tillräcklig. Dessa fall rörde dock företrädesvis bifalls-
ärenden. 

Inspektionen för socialförsäkringen berörde i en rapport från 
2021 frågan om Försäkringskassans utredningsskyldighet.260 Som en 
del av underlaget för rapporten genomförde ISF en aktgranskning av 
ärenden om sjukpenning och aktivitetsersättning. Resultaten från 
aktgranskningen visade att det finns väl utredda ärenden, ärenden 

 
258 Ärenden om sjukersättning studerades inte i den aktuella rapporten. 
259 ISF 2021:3, s. 15. 
260 ISF 2021:3, Försäkringskassans utredningsskyldighet – en granskning av Försäkringskassans 
utredningsskyldighet i ärenden om sjukpenning och aktivitetsersättning där ansökan har 
avslagits. 
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med förbättringsbehov och ärenden med tydliga utredningsbrister. 
ISF konstaterade i rapporten – såvitt är av intresse för denna utred-
nings undersökningsområde – att i 29 procent av avslagsärendena 
om aktivitetsersättning fanns förbättringsbehov och att i 12 procent 
av ärendena hade Försäkringskassan inte uppfyllt sin utrednings-
skyldighet och dessa hade så stora brister att de sannolikt har kunnat 
påverka utgången i beslutet. Det finns med andra ord stora problem 
i dagens tillämpning av utredningsskyldigheten och prövningen av 
bl.a. rätten till aktivitetsersättning är således behäftad med rätts-
säkerhetsbrister.261 

7.8.3 Bevisbörda i förvaltningsprocessen 

Med begreppet bevisbörda avses att risken för att ett rättsfaktum 
inte visas ligger på den ena parten. I detta ligger att den part som 
bevisbördan rikas mot inte kan vinna bifall till sin talan om inte 
beviskravet som riktas mot denne uppnås. Av allmänna förvaltnings-
processrättsliga principer följer att utgångspunkten är att den som 
påstår att ett visst förhållande föreligger också har bevisbördan för 
att så är fallet. Huvudregeln är alltså att bevisbördan vilar på den 
försäkrade som ansöker om en förmån från socialförsäkringen 
(medan myndigheten har bevisbördan i ärenden som rör frågor som 
t.ex. återkrav). 

Försäkringskassan har visserligen ett omfattande utredningsansvar 
i ansökningsärenden, så även i ärenden om sjuk- eller aktivitetsersätt-
ning. Det är dock primärt den som ansöker om en förmån som har 
att visa att förutsättningarna för bifall är uppfyllda. Det kan antas att 
det normalt är sökanden som har bäst förutsättningar att lägga fram 
bevisning. HFD uttalade i rättsfallet HFD 2013 ref. 50 att bevis-
bördan åvilar den som ansöker om en förmån, dvs. inte i en återbetal-
ningssituation. Skälet för denna placering av bevisbördan är enligt 
HFD just att ”Det kan antas att det normalt är sökanden som har 
bäst förutsättningar att lägga fram bevisning”.262 I avgörandet HFD 
2019 ref. 9, som handlade om ändring av identitetsuppgifter i folk-
bokföringen, anförde HFD att det är den enskilde som har bäst 
kännedom om vilka identitetsuppgifter som är riktiga och har bäst 

 
261 ISF 2021:3 s. 52. 
262 HFD redogör här för principen den s.k. bevissäkringsteorin, dvs. att den ena parten har 
större möjlighet och anledning till att säkerställa bevisning än den andra parten. 
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möjlighet att ta fram relevant bevisning. En enskild som begär att få 
registrerade uppgifter ändrade bör enligt HFD därför ha bevisbör-
dan för att dessa är oriktiga och att de uppgifter som den enskilde 
i stället vill ha registrerade är riktiga.  

Uttalandet kan sägas ge uttryck för att bevisbördans placering på-
verkas av parternas möjlighet att bevisa temat, dvs. man kan tänka 
sig situationer då en i förhållande till huvudregeln i förvaltnings-
processen omvänd bevisbörda tillämpas med hänvisning till detta 
synsätt. I ärenden om återbetalning av socialförsäkringsförmåner är 
det däremot Försäkringskassan som har bevisbördan (HFD 2013 
ref. 50 och HFD 2011 ref. 81).  

Den som anser sig berättigad till en förmån kan i allmänhet ur 
rekvisiten i den tillämpliga författningsbestämmelsen utläsa vad som 
måste bevisas i fallet. Ibland kan det av lagtexten till och med framgå 
vilket bevismedel som är acceptabelt. I 27 kap. 25 § SFB anges exem-
pelvis att en försäkrad, som anser sig ha rätt till sjukpenning, efter 
viss tid ska styrka nedsättningen av arbetsförmågan på grund av sjuk-
dom genom att lämna in ett läkarintyg till Försäkringskassan. Det 
kan också finnas uttryckliga regler som anger vilken styrka ett bevis 
måste ha. Av 39 kap. 3 § SFB framgår att en arbetsskada ska anses ha 
uppkommit till följd av olycksfall eller annan skadlig inverkan i arbetet, 
om övervägande skäl talar för det. Bland de sociala förmånsreglerna 
kan det finnas regler, vilkas tillämpning anses ge upphov till betung-
ande beslut för den enskilde. Hit hör exempelvis regler om åter-
betalning av felaktigt emottagen ersättning. Detta har fört med sig 
att bevisbördan i återbetalningsmålen kommer att flyttas över på den 
part som företräder det allmänna, se HFD 2011 ref. 81 och HFD 
2013 ref. 50. (Jfr bevisbördan och beviskraven vid ändring av iden-
titetsuppgifter i folkbokföringen i fallet HFD 2019 ref. 9.)263  
Undantag från huvudregeln, eller en ”omvänd” bevisbörda, kan 

uppkomma vid särskilda förutsättningar. Sådana förutsättningar kan 
uppkomma exempelvis vid kvalificerade bevissvårigheter för den part 
som har bevisbördan, medan motparten lätt kan bevisa temat. Exem-
pel på avgöranden är RÅ 2001 ref. 22 I och II som rörde bilförmån. 
Utredningen har inte kunnat finna något motsvarande avgörande 
från HFD som direkt berör socialförsäkringen; jfr dock t.ex. det 
tidigare redovisade avgörandet från Kammarrätten i Jönköping i mål 
nr 3684-10. 

 
263 Lavin, Förvaltningsprocessrätt, 3A upplagan 2020, s. 99. 
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I mål om förmåner för en enskild, till exempel ersättningar från 
socialförsäkringen som sjuk- eller aktivitetsersättning, har den en-
skilde bevisbördan för de omständigheter som grundar rätten till för-
månen. Försäkringskassan uttrycker i sin vägledning att den bevisbörda 
som ligger på den enskilde endast gäller för faktiska omständigheter, 
till exempel att han eller hon har en sjukdom. Enligt myndigheten får 
reglerna om den enskildes bevisbörda i praktiken störst betydelse i 
domstol eftersom förvaltningsmyndigheter har det yttersta ansvaret 
för att underlaget i ett ärende leder till ett beslut som stämmer överens 
med de verkliga förhållandena.264 

I förvaltningsärenden och -mål är det inte alltid den part som har 
bevisbördan som också ska svara för att bevisningen tas fram. I stället 
har myndighetsparten ansvaret för att utredning tas fram, även om 
den enskilde har bevisbördan. Bevisbörda i förvaltningsmål, vari ansö-
kan om sjuk- och aktivitetsersättning ingår, handlar mot denna bak-
grund snarare om vilken part som förlorar på att bevisningen inte 
anses övertygande än om vem som ska svara för bevisningen. 

7.8.4 Beviskrav i förvaltningsprocessen 

Med beviskrav avses den sannolikhet eller säkerhet som krävs för att 
ett rättsfaktum ska anses föreligga eller – uttryckt på annat sätt – den 
maximala osäkerhet som får finnas i bevisningen.265 Beviskravet anger 
alltså hur stark bevisningen ska vara för att anses tillräcklig för den 
aktuella fråga som ska prövas, exempelvis om en försäkrad uppfyller 
kraven för att beviljas sjukersättning efter ansökan. Beviskravet kan 
uttryckas på olika sätt och har emellanåt beskrivits som placerat på 
en glidande skala. Ett välkänt beviskrav är ”ställt bortom rimligt 
tvivel” som förekommer i brottmål. Detta får anses utgöra ett mycket 
högt ställt beviskrav med mycket litet utrymme för osäkerhet. Ett 
annat högt beviskrav utgörs av ”klart framgår”, medan krav som 
”sannolikt”, ”övervägande skäl” eller ”kan antas” tillåter betydligt större 
grad av osäkerhet. I ett lagstiftningsärende år 2000 (som rörde likvi-
dation av aktiebolag m.m. och alltså inte förvaltningsrätt) uttalade 
Lagrådet att ordet ”visar” lämnar en upplysning om beviskravets 
styrka. För lägre bevisning ansåg Lagrådet att andra uttryckssätt fick 

 
264 Försäkringskassan, vägledning 2004:7, version 14, s. 49. 
265 Lindkvist, Bevisfrågor i förvaltningsprocessen s. 21 och s. 131 och vidare t.ex. Ekelöf m.fl. 
Rättegång 4, 2009 s. 81, Diesen och Lagerqvist Roca, Bevis 7, och Diesen m.fl. Bevis 8:1 och 8:2. 
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användas, såsom att någon ska göra det ”sannolikt” eller ”antagligt”.266 
HFD har å andra sidan i rättsfallet 2013 ref. 61, som avsåg offentlig 
upphandling, prövat termen ”visa” och då uttalat att termen inte ger 
uttryck för ett visst beviskrav.267  
”Skalan” med beviskrav och hur dessa förhåller sig till varandra är 

emellertid ingen exakt vetenskap. Bevisvärde och beviskrav kan inte 
anges numeriskt utan bara i vaga termer av sannolikhet. I lagstiftning 
och rättspraxis görs uttalanden om sannolikhetsgrader i regel täm-
ligen osystematiskt genom adjektiv, adverb, verb eller mer kompli-
cerade ordsammanställningar. Ordet antagligt betecknar ett lägre 
beviskrav än uttrycket sannolikt. HD har i vissa fall uttalat att en 
part ska göra sitt påstående klart mera sannolikt än motpartens. För 
de olika beviskravsuttrycken gäller att de är vaga och att beviskravet 
därmed kan variera något inom ett intervall. De får dock sin bety-
delse bestämda i någon del genom att man kan sätta dem i relation 
till varandra. Krävs det att en part ska göra sitt påstående klart mera 
sannolikt än motpartens är det nog ett något högre krav än när man 
säger att parten ska göra ett rättsfaktum sannolikt.268 Ekelöf har 
rekommenderat ett mer fast språkbruk som anger bevisstyrkan på 
fyra nivåer: antagligt, sannolikt, styrkt/visat och uppenbart. 

Frågan om vilka olika beviskrav, dvs. måttet på den styrka som 
krävs för att ett rättsfaktum ska anses finnas, har behandlats relativt 
utförligt i civilrätten. Vilka krav som gäller i olika typer av förvalt-
ningsmål och varför, har däremot inget tydligt svar i rättskällorna 
och har behandlats sparsamt i litteraturen. Det kan konstateras att 
det i rättspraxis har uttalats att det inom förvaltningsprocessen inte 
finns något beviskrav som gäller för alla situationer, utan detta vari-
erar med hänsyn till sakens beskaffenhet.269 HFD:s uttalande i HFD 
2013 ref. 61 harmonierar också med äldre förarbetsuttalanden. Där 
redovisas olika överväganden om tillämpligt beviskrav varvid slut-
ligen uttalades: 

Slutsatsen av det förda resonemanget blir, att något allmängiltigt bevis-
krav icke kan uppställas för förvaltningsförfarandets del utan att bevis-

 
266 Prop. 2000/01:150, s. 187. 
267 I målet slog HFD fast att beviskravet skulle vara ”sannolikt” trots att lagtexten innehåller 
ordet ”visa”, se vidare Lindkvist, Bevisfrågor i förvaltningsrätten, s. 106. 
268 Ekelöf, Edelstam, Heuman, Rättegång IV. 
269 Se HFD 2013 ref. 61 och HFD 2019 ref. 9. 
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kravet bör sättas i relation till sakens beskaffenhet och de intressen som 
stå på spel i detsamma.270  

I det senare rättsfallet, HFD 2019 ref. 9, uttalade Högsta förvalt-
ningsdomstolen att stabiliteten när det gäller frågan om registrerade 
identitetsuppgifter av så central betydelse att beviskravet för att 
ändra sådana uppgifter måste vara högt. Avvägningen mot intresset 
av att registrerade uppgifter är korrekta medför dock att beviskravet 
inte bör sättas så högt att det blir orimligt svårt att ändra en felaktig 
uppgift till en riktig. Detta innebär enligt HFD:s rättspraxis att den 
enskilde, för att få bifall till en begäran om ändring av registrerade 
identitetsuppgifter, måste presentera bevisning som innebär att det 
”klart framgår” att de nya uppgifterna är riktiga, dvs. ett högt ställt 
beviskrav. 

Klart är att i vissa typer av mål gäller ett särskilt högt beviskrav. 
En speciell typ av betungande beslut är sanktionsbesluten. De är van-
ligtvis av så allvarlig och ingripande natur att utrednings- och bevis-
kraven på det allmänna blir höga. Detta har gjort sig särskilt gällande 
i fråga om återkallelse av legitimation att utöva yrke inom hälso- och 
sjukvården. HFD har i dessa återkallelsemål kommit att kräva att 
händelser och omständigheter som åberopats till grund för vidtag-
ande av en dylik åtgärd ska vara styrkta, dvs. full bevisning ska före-
ligga.271 Från rättspraxis kan nämnas t.ex. RÅ 1989 ref. 67. I målet 
uttalade Högsta förvaltningsdomstolen att det ligger i sakens natur 
att det för att återkallelse av en läkarlegitimation ska få ske krävs att 
det på ett otvetydigt sätt kan slås fast att den legitimerade begått ett 
allvarligt missgrepp eller gjort sig skyldig till flera försummelser av 
mindre allvarlig art. Också när det gäller myndighetsbeslut som inne-
bär att rätten att utöva en verksamhet inskränks, t.ex. genom att ett 
tillstånd återkallas, har också ett förhöjt beviskrav tillämpats i praxis.272 
Vad gäller beslut om uteslutning från en offentlig upphandling har 
HFD dock i det ovan omnämnda rättsfallet HFD 2013 ref. 61 sär-
skilt uttalat att dessa inte kan jämställas med beslut som en myndig-
het fattar inom ramen för sin tillsynsverksamhet etc. och att det för 
uteslutning bör vara tillräckligt att den upphandlande myndigheten 
gör sannolikt att leverantören gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkes-
utövningen; detta beviskrav får alltså utifrån HFD:s resonemang anses 

 
270 SOU 1964:27 s. 430. 
271 Lavin, s. 101. 
272 Se t.ex. RÅ 1994 ref. 88 och RÅ 2006 ref. 7. 
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vara lägre än vad som normalt får anses gälla i denna typ av ärenden, 
med betungande beslut och exempelvis inskränkningar av utövande 
av verksamhet för enskilda. Jfr i denna fråga även t.ex. RÅ 2006 ref. 7 
(om återkallelse av tillstånd att driva fristående skola), RÅ 1994 
ref. 88 (om återkallelse av tillstånd att servera alkohol) eller RÅ 1996 
ref. 15 (om en student som avstängts från universitetet på grund av 
fusk vid en tentamen) i vilka HFD uppställt krav på stark bevisning 
och att utredning klart visat stöd för beslutet. Nu redovisade rättsfall 
har det gemensamt att fråga är om ingripanden av en myndighet som 
har synnerligen allvarliga konsekvenser för enskildas yrkesutövning 
(studier) eller möjligheter till näringsverksamhet. Beviskravet har 
genomgående ställts mycket högt. Det förhållandet att de i målen 
aktuella lagarna även (och kanske främst) har till syfte att tillgodose 
vissa allmänna intressen – skydda patientkollektivet, upprätthålla all-
män ordning och nykterhet osv. – har inte motiverat någon annan 
bedömning. Wennergren har tolkat rättsläget så, att beviskravet i prin-
cip motsvarar det som gäller för brottmål.273 Von Essen anger att han 
delar denna bedömning, eller i vart fall att kraven ligger i närheten av 
det beviskrav som ställs i brottmålsrättegångar avseende objektiva 
rekvisit. Det är således ett betydligt högre krav än att förhållandena 
ska ha gjorts sannolika och även högre än att de ska vara styrkta.274 

Normalt sett gäller ett relativt högt beviskrav i också i ärenden 
om återkrav av förmåner. I vissa speciella typer av ärenden, där det 
t.ex. kan vara svårt att säkra bevisning om vissa typer av förhållan-
den, kan kravet också i ärenden om sanktioner och återkrav sättas 
lägre än vad som vanligen gäller. Exempelvis anförde Högsta förvalt-
ningsdomstolen i rättsfallet HFD 2013 ref. 50, som gällde återkrav 
av bostadsbidrag och frågan om ett samboförhållande hade förelegat, 
att de särskilda utrednings- och bevissvårigheter som uppkommer i 
sådana fall bör beaktas även i återbetalningsärenden. HFD slog fast 
att det beviskrav som Försäkringskassan ska uppfylla i sådana fall 
därför inte bör sättas lika högt som vanligen gäller i ärenden om åter-
betalning av socialförsäkringsförmåner. HFD kom i sak fram till att 
Försäkringskassan inte ”med tillräcklig grad av sannolikhet” visat att 
samboförhållande förelegat. HFD uttalar således inte uttryckligen 
att beviskravet är ”sannolikt”, vilket medför att någon säker slutsats 

 
273 Wennergren, Förvaltningsprocesslagen m.m. En kommentar, 5 uppl. 2005, s. 150 ff. Se även 
Lavin i FT 1995 s. 66. Jfr även Petrén i FT 1977 s. 160. 
274 Von Essen, Processramen i förvaltningsmål, 2 uppl. 2016. 
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härom inte kan dras. HFD:s uttalande talar för att bevissvårighets-
argumentet bör få genomslag på samma sätt i alla mål om återbetal-
ning av socialförsäkringsförmåner.275  

I rättsfallet HFD 2013 ref. 9 fann Högsta förvaltningsdomstolen 
att omständigheterna inte var sådana att den försäkrade skäligen 
borde ha insett att han fått livränta med för högt belopp. De årliga 
inkomstförändringarna i det nya yrket hade inte varit av någon bety-
dande storlek eller avvikit från den allmänna löneutvecklingen. Den 
försäkrade hade inte haft kännedom om löneutvecklingen i sitt tidi-
gare yrke. Försäkringskassan hade i och med detta inte uppfyllt sitt 
beviskrav och återkravet upphävdes.  

Detta om beviskravet i förvaltningsmål kan jämföras med vad 
som gäller för tvistemål i civilrätten, där ett normalbeviskrav upp-
ställs. I princip gäller att den part som har bevisbördan för ett visst 
sakförhållande ska styrka att detta förhållande gäller. Högsta dom-
stolen har slagit fast att beviskravet är högt ställt, men inte lika högt 
som i brottmål.276 Uttrycket ”styrka” är dock problematiskt och har 
i olika sammanhang haft olika betydelser. Det kan stå såväl för ett 
mått på beviskrav som för att bevisningen är tillräckligt stark och att 
ett förhållande därmed är ”visat”.277 För att ett påstående ska anses 
styrkt i en civilprocess brukar anses att det ska vara mer troligt än 
”antagligt” eller ”sannolikt” men det behöver däremot inte ha upp-
nått troligheten att det är ”uppenbart”. Här kan noteras vad ISF ut-
talar i rapport 2020:9 om begreppet ”styrkt” och dess användande inom 
förvaltningsprocessen, nämligen att beviskravet inte är giltigt och 
för högt ställt i ansökningsärenden om aktivitetsersättning (se vidare 
avsnitt 7.8.7). 

Värt att notera är att Försäkringskassan under tiden för utred-
ningens arbete har kommit med ett rättsligt ställningstagande den 
26 februari 2021. I detta har myndigheten beslutat att beviskravet 
sannolikt ska tillämpas även när den som ansöker om sjukpenning 
ska visa att arbetsförmågan är nedsatt, trots att hen enligt orda-
lydelsen i 27 kap. 25 § första stycket SFB ska styrka nedsättningen 
genom att lämna in läkarintyg. Det beror på att Försäkringskassan 
bedömer att begreppet styrka i lagtexten inte ska tolkas som ett 
beviskrav vid prövningen av om arbetsförmågan är nedsatt på grund 

 
275 Se Lindkvist, Gustav, Förvaltningsrättslig tidskrift nr 4/2013 s. 377 f. 
276 Heuman, 2005, s. 66. 
277 Jfr Heuman, 2005, s. 66–67, Ekelöf och Boman IV, s. 69 och 107. 
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av sjukdom. Försäkringskassan menar att bestämmelsen i stället ska 
tillämpas utifrån att styrka innebär visa, intyga eller bekräfta.278 I 
denna fråga ansluter sig utredningen till vad Försäkringskassan har 
uttalat i det rättsliga ställningstagandet. 

Finns det ett klart beviskrav för ansökningsärenden om sjukersättning 
och aktivitetsersättning? 

Den huvudsakliga frågan att ta ställning till för utredningens del blir 
mot bakgrund av ovanstående redogörelse huruvida det finns ett 
beviskrav som kan anses gälla på socialförsäkringens områden, alltså 
i de normalfall som rör en ansökan om en förmån och inte återkrav 
eller liknande, och i så fall vilket detta beviskrav är. I denna fråga har 
inte beviskravet på samma sätt som för de betungande besluten disku-
terats eller tydliggjorts i lagtext, förarbeten eller rättspraxis. I de flesta 
fall saknas sådana angivna beviskrav i lagstiftningen. Det saknas vidare 
praxis från HFD som uttryckligen adresserar vilket beviskrav som 
generellt gäller. 

Några lagtexter innehåller angivna beviskrav. Arbetsskadeförsäk-
ringen är speciell då den innehåller uttalade regler om beviskrav i lag-
texten och relativt detaljerade förarbetsuttalanden om vilka faktorer 
som ska beaktas vid bedömningen. Nuvarande bestämmelser anger 
att med arbetsskada avses en skada till följd av olycksfall eller annan 
skadlig inverkan i arbetet. En skada ska anses ha uppkommit av sådan 
orsak, om övervägande skäl talar för det.279 Med andra ord är en 
skada en arbetsskada om övervägande skäl talar för ett samband 
mellan arbetet och skadan. För mål om personskada gäller i tvistemål 
i allmän domstol en bevislindring för detta kausalsamband som har 
fastslagits genom HD-praxis. I arbetsskademålen finns alltså mot-
svarande bevislindring inskriven direkt i lagen. Det räcker för den 
försäkrade att visa att övervägande skäl talar för att arbetet är orsaken 
till skadan, dvs. att den skadliga inverkan i arbetet är mer sannolik 
som orsak till skadan än faktorer som ligger utanför arbetet. Det krävs 
emellertid också att det är sannolikt att det över huvud taget är möj-
ligt att skadan kan uppstå till följd av den angivna faktorn.280  

 
278 Försäkringskassan, Beviskrav vid bedömningen av rätten till sjukpenning. Rättsligt 
ställningstagande 2021:04. 
279 39 kap. 3 § SFB. 
280 Prop. 2001/02:81, s. 42. 
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Bevisregeln om ”övervägande skäl” för samband i försäkringen 
ger uttryck för att en överviktsprincip ska gälla för bedömningen i 
det enskilda fallet av om orsakssamband föreligger mellan den skad-
liga inverkan och skadan. I tveksamma fall ska arbetsskada anses före-
ligga om de skäl som talar för samband är tyngre än de skäl som talar 
emot sådant samband.281 Innebörden är detsamma som ”övervägande 
sannolikhet”. Lagrådet anförde vid införande av den aktuella bevis-
regeln – som alltså innebär en helhetsbedömning – att den föreslagna 
nya ordningen ger de tillämpande organen något ökat bedömnings-
utrymme och att det därmed också kan finnas risk för minskad 
enhetlighet i rättstillämpningen.282  

Beviskravet i arbetsskademål är alltså bevisövervikt, ett krav som 
i litteraturen har angetts innebära ett betydligt svagare krav än det 
som normalt gäller i förvaltningsprocessen.283 I relation till det veten-
skapliga kunskapsläget innebär beviskravet övervägande skäl att en 
förhållandevis stor grad av osäkerhet kan – och måste – tolereras inom 
ramen för bedömningen av vilken skada som kan godkännas som 
arbetsskada.284  
Av intresse är också att uttrycket ”kan antas” förekommer i 

arbetsskadeförsäkringen, i bestämmelsen som rör varaktighetsrekvi-
sitet.285 I lagtexten anges ett krav på att nedsättningen av förmågan 
att skaffa inkomst genom arbete kan antas bestå under minst ett år 
för att livränta ska kunna beviljas. Detta skulle således enligt resone-
manget ovan antyda ett lägre, förhållandevis lågt beviskrav för själva 
prognosen om skadans varaktiga påverkan på nedsättningen jämfört 
med prövningen i övrigt. Bestämmelsen infördes genom lagstiftning 
år 2003.286 Före 2003 bestämdes tidpunkten för rätt till livränta till 
när den sjukdom som förorsakats av arbetsskadan hade upphört. Av 
förarbetena framgår att bestämmelsen infördes för att skapa regler 
som är förståeliga och därmed lättare kan accepteras av den försäk-
rade samt för att underlätta administrationen och tillämpningen.287 
Bestämmelserna skulle ansluta till vad som gällde för sjukersättning 
och aktivitetsersättning. Genom förändringen 2003 förutsågs att liv-
ränta i vissa fall kunde beviljas på ett tidigare stadium än tidigare. Av 

 
281 Prop. 2001/02:81, s. 121. 
282 Prop. 2001/02:81, s. 120. 
283 Diesen och Lagerqvist Veloz Roca, Bevisprövning i förvaltningsmål, s. 108. 
284 SOU 2017:25 s. 55. 
285 41 kap. 2 § SFB. 
286 Prop. 2001/02:81. 
287 Prop. 2001/02:81, s. 55–56. 
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förarbetena framgick att livränta inte skulle utgå så länge sjukpen-
ning utgavs för en arbetsrelaterad sjukdom eftersom varaktighets-
rekvisitet då inte ansågs uppfyllt, I avgörandet RÅ 2010 ref. 12 fann 
Högsta förvaltningsdomstolen dock att det förhållandet att en person 
faktiskt har sjukpenning inte utgjorde något hinder mot att bevilja 
livränta för samma period under förutsättning att varaktighetsrekvi-
sitet var uppfyllt. Avgörande var i stället vid vilken tidpunkt den 
medicinska utredningen i målet utvisade att förmågan var nedsatt i 
sådan utsträckning att detta rekvisit är uppfyllt. Några närmare ut-
talanden om detta kravs närmre innebörd – eller om det ens ska utläsas 
som ett rent beviskrav – finns inte i förarbetena eller i rättspraxis 
från HFD. Saken har omnämnts i kammarrätt.288 I den skiljaktiga 
meningen finns ett uttalande där kammarrättsrådet uttalar sig rörande 
beviskravet ”kan antas”: ”För att det s.k. varaktighetskravet ska vara 
uppfyllt räcker det att nedsättningen av förmågan att skaffa inkomst 
genom arbete kan antas bestå under minst ett år. Det är således ett 
förhållandevis lågt krav som ställs på varaktighetsprognosen”. Majo-
ritetens uppfattning gick inte emot detta uttalande och frågan be-
rördes inte specifikt i majoritetens domskäl. 

Även 25 kap. 2 § SFB innehåller ett uttryckt beviskrav. Enligt den 
bestämmelsen utgörs en försäkrads sjukpenninggrundande inkomst 
av den årliga inkomst i pengar som han eller hon tills vidare ”kan antas” 
komma att få för eget arbete. Det handlar om en framtidsbedömning 
och beviskravet är lågt ställt. Några utförliga resonemang om lydel-
sen i bestämmelsen utifrån ett beviskravsperspektiv finns dock inte 
i förarbetena. 

Som exempel kan slutligen nämnas regeln i 95 kap. 6 § SFB. Där 
anges att om det på grund av omständigheterna är sannolikt att två 
personer är sambor, ska de likställas med sambor. Detta gäller inte om 
den som ansöker om bostadsbidrag eller den som bidraget betalas ut 
till visar att de inte är sambor. 

Motsvarande allmänna redogörelse för beviskravet som finns i fram-
för allt arbetsskadeförsäkringen saknas emellertid för sjukersättningen 
och aktivitetsersättningen. Eftersom det i dessa fall alltså saknas be-
stämmelser i det regelverk som omfattar dessa ersättningar om frågan 
om beviskrav och bevismedel ska förvaltningsprocesslagen (1971:291) 

 
288 Kammarrätten i Sundsvalls dom 30 maj 2017 i mål nr 1777-16, där ett uttalande finns särskilt 
rörande beviskravet ”kan antas”. För att det s.k. varaktighetskravet ska vara uppfyllt räcker 
det att nedsättningen av förmågan att skaffa inkomst genom arbete kan antas bestå under 
minst ett år. Det är således ett förhållandevis lågt krav som ställs på varaktighetsprognosen. 
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och allmänna förvaltningsrättsliga principer tillämpas. Utifrån de ut-
talanden som gjorts i rättspraxis och litteratur om att ett förhöjt 
beviskrav råder i ärenden som rör sanktioner, återkrav m.m. kan slut-
satsen dras att ett lägre beviskrav än detta i stället gäller i ansöknings-
ärenden. Dessa uttalanden ger emellertid inte något svar på om det i 
dessa fall finns något ”normalkrav” och vilken nivå detta normalkrav 
i så fall ska anses ligga på. 

Christian Diesen anför i Bevisprövning i förvaltningsmål (Bevis 7) 
från år 2003 att den bredaste diskussionen om beviskravsnivåerna har 
förts inom skattemålen, där man också har dragit slutsatsen att man 
bör utgå från ett normalkrav på bevisningens styrka. För skattemålens 
del har man kommit fram till at det gängse beviskravet ligger på en 
nivå som betecknas såsom sannolikt och att det rör sig om en nivå 
som ligger lägre än den som normalt gäller i tvistemål. Enligt Diesen 
kan skattemålen obetingat användas som mall för förvaltningsmål i 
allmänhet, vilket alltså skulle innebära att ”sannolika skäl” gäller som 
det gängse beviskravet i förvaltningsdomstol.289 Man bör utgå från 
detta normalkrav och med denna utgångspunkt i olika måltyper 
fråga sig om ett lägre eller högre beviskrav än så ska tillämpas. 

En något annan uppfattning framför Ulrik von Essen i Process-
ramen i förvaltningsmål, där han gör gällande att något allmänt bevis-
krav för förvaltningsmål inte anges i FPL eller i LAFD och har inte 
heller ansetts möjligt att slå fast och att det inte heller i praxis kan ut-
läsas något mer allmänt gällande normalkrav. Bedömningen härav för-
svåras dock, som Diesen också framhåller, av att en varierande termi-
nologi används i rättsfallen. Det framstår i stället som om beviskravet 
varierar beroende på sakens beskaffenhet. Eller, som Wennergren 
uttrycker det, ju viktigare eller ömtåligare sak målet gäller, desto 
strängare beviskrav ställs. Den svåra frågan blir, anför von Essen, ut-
ifrån vilka kriterier det ska avgöras om en fråga är särskilt viktig eller 
ömtålig. 

Von Essen anför vidare att bedömningen försvåras ytterligare av 
att beviskravet inte enbart påverkas av hur känsligt eller ingripande 
målet är utan också av om det föreligger särskilda bevissvårigheter. 
Asylmålen utgör ett exempel på detta och beviskravet har alltså sänkts 
något avseende asylsökanden till följd av parts svårigheter att bevisa 
olika omständigheter. Vidare finns ett antal lättnader i beviskraven.290 

 
289 Diesen och Lagerqvist Veloz Roca, Bevisprövningen i förvaltningsmål, s. 101–102. 
290 Jfr t.ex. MIG 2007:9 och MIG 2007:12. 
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Beviskravet kan även påverkas av eventuella missbruk av den aktuella 
regleringen eller hur farlig viss verksamhet är m.m.291  

Vissa särskilda bestämmelser kan också antyda svårigheter i att 
fastställa ett visst beviskrav. I 112 kap. 2 § SFB anges att Försäkrings-
kassan får fatta intermistiska beslut. I paragrafen anges: 

För tid till dess att ett ärende har avgjorts får Försäkringskassan 
och Pensionsmyndigheten besluta i fråga om ersättning från samma 
myndighet, om 

1.  det inte utan betydande dröjsmål kan avgöras om rätt till ersätt-
ning föreligger, 

2.  det är sannolikt att sådan rätt föreligger, och 

3.  det är av väsentlig betydelse för den som begär ersättningen. 

Ett beslut enligt första stycket får meddelas även när det står klart 
att rätt till ersättning föreligger men ersättningens belopp inte kan 
bestämmas utan betydande dröjsmål. 

Den 1 januari 2018 ändrades lagen för att öka tryggheten för den 
enskilde. Det infördes krav på att en försäkrad normalt ska under-
rättas om ett övervägande till beslut om att helt eller delvis avslå en 
ansökan om sjukpenning och därigenom också ges möjlighet att 
komma in med synpunkter innan ett slutligt beslut fattas. Det blev 
också möjligt för Försäkringskassan att, i större utsträckning än 
tidigare, bevilja sjukpenning interimistiskt under tid för utredning 
och i avvaktan på slutligt beslut. Slutligen infördes ett SGI-skydd 
under tiden som rätten till sjukpenning utreds. I praktiken innebar 
förändringarna i stort en återgång till handläggningen som den var 
före den 1 november 2016.292 

Bakgrunden var att Försäkringskassan den 1 november 2016 hade 
ändrat sin tillämpning avseende när sjukpenning kan beviljas och 
handläggningsrutinerna för ärenden om sjukpenning. Förändringen 
innebar att Försäkringskassan endast kunde besluta att lämna sjuk-
penning för tid som det är styrkt att arbetsförmågan är nedsatt p.g.a. 
sjukdom. I praktiken innebär det att sjukpenning endast i begränsad 
omfattning kunde lämnas under utredningstid och inte alls under 
kommuniceringstid. Innan Försäkringskassan ändrade sin tillämp-
ning så betalade myndigheten i normalfallet när en sjukperiod väl på-

 
291 von Essen, Processramen i förvaltningsmål, 2 uppl. 2016, s. 38 ff. 
292 112 kap. 2 a § SFB. Se vidare prop. 2017/18:1, utgiftsområde 10. 
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börjats ut sjukpenning under såväl utredningstid som kommunicer-
ingstid. 

Det var även sedan tidigare möjligt att begära ett intermistiskt 
beslut i frågan om beviljande av sjukpenning. Förutsättningen för ett 
sådant beslut är bl.a. att det är sannolikt att sådan rätt föreligger.293 
I Försäkringskassans vägledning kommenterar myndigheten bl.a. vad 
som bör avses med begreppet sannolikt i detta sammanhang.294 

För att ett interimistiskt beslut ska kunna fattas krävs även att det är 
sannolikt att den försäkrade har rätt till ersättning. Det innebär att de skäl 
som talar för att den försäkrade har rätt till sjukpenning sammantaget ska 
framstå som något starkare än de skäl som talar för motsatsen. Om man 
liknar sannolikhetsbegreppet vid en vågskål så ska vågskålen tippa över 
åt att den försäkrade bedöms ha rätt till sjukpenning för att det ska ses 
som att detta är sannolikt. 

Det framgår av vägledningen inte närmre på vilken grund Försäkrings-
kassan baserar sin formulering av hur kravet på sannolikt ska uttolkas. 
Som bedömningen beskrivs likar den närmast en överviktsbedömning 
– i så fall skulle beviskravet snarast kunna beskrivas som ”överväg-
ande skäl”. Myndighetens beskrivning av vad ”sannolikt” innebär i 
dessa fall får anses intressant också i ett allmänt beviskravssamman-
hang. I metodstödet, samma vägledning, om intermistiska beslut 
skriver Försäkringskassan: ”Men du kan inte bevilja sjukpenning 
fram till slutligt beslut, eftersom din utredning kan leda fram till att 
du bedömer att den försäkrade inte har rätt till sjukpenning. Då är 
inte längre sannolikhetskriteriet uppfyllt”.  

Ett fastställande av ett allmänt beviskrav, t.ex. det ovan diskute-
rade ”sannolikt”, inom sjukförsäkringen skulle mot denna bakgrund 
kunna få som resultat att vissa uttryck kan uppfattas som lite märk-
liga. Förutsättningarna för ett intermistiskt beslut skulle exempelvis, 
med hänsyn även till beviskravet för själva beslutet om rätt till ersätt-
ning, bestå i att det skulle vara ”sannolikt att det är sannolikt” att en 
försäkrad har rätt till ersättning. Det ena sannolikt skulle i så fall 
kunna anses vara ”inbyggt” i prövningen av rätten till förmånen, medan 
det andra utgör lättnad i bedömningen som kommer av att det är fråga 
om en förhandsbedömning. Uttrycket ”det är sannolikt” i 112 kap. 
2 § SFB kan således inte ses som ett uttryck för själva den materiella 
prövningen i sak av rätten till ersättning. Det är också svårt att se 

 
293 112 kap. 2 § andra punkten SFB.  
294 Försäkringskassan, vägledning 2015:1, version 12, s. 207. 
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varför ett beviskrav för själva prövningen av rätt till förmånen skulle 
ha uttryckts i, och endast i, bestämmelsen om förutsättningarna för 
att ett intermistiskt beslut ska kunna fattas. Det kan således svårligen 
anses vara rätten till förmånen i sig som ska vara sannolik och någon 
slutlig prövning av sådan rätt ska heller inte göras i det intermistiska 
beslutet. 

Här kan dock diskuteras huruvida begreppet sannolikt inom ramen 
för intermistiska beslut ska anses utgöra ett beviskrav i sig. Frågan 
har såvitt framgått för utredningen inte diskuterats närmre i för-
arbetena eller litteraturen och har inte avgjorts genom rättspraxis. 
Sannolikhetskriteriet i denna bemärkelse utgör enligt utredningens 
uppfattning en preliminärbedömning om hur ett framtida beslut kan 
tänkas utfalla. Det Försäkringskassan ska göra vid fattandet av ett 
intermistiskt beslut är att ta ställning till om kriterierna för just ett 
sådant beslut är uppfyllda, enligt andra punkten i bestämmelsen då 
om det är sannolikt att det försäkrade längre fram, slutligt kommer 
att kunna beviljas ersättning från sjukförsäkringen. Till viss del är 
detta fråga om ett beviskrav eftersom prognosen måste grundas på 
den utredning och de förhållanden som är aktuella vid tidpunkten 
för prövningen av det intermistiska beslutet. Det är däremot inte 
fråga om ett sannolikhetskrav för den slutliga materiellt prövningen 
av rätten till ersättning. Inte heller utgör denna sannolikhetsprövning 
en bevisvärdering av den befintliga utredningen eftersom även poten-
tiell tillkommande utredning måste beaktas. En faktor i detta är således 
att utredningen i ett ärende sällan är färdigställd vid tidpunkten för 
ett intermistiskt beslut. Det är därför svårt att göra någon säker utsaga 
om resultatet av den slutliga prövningen. Däremot kan en prognos 
ställas, nämligen huruvida det är sannolikt att det slutliga beslutet 
kommer att innebära att rätt till förmån kommer att finnas, dvs. att 
det kommer att vara sannolikt att rätt till ersättning finns. Det är en 
sådan prognos som sannolikhetsbedömningen i 112 kap. 2 § SFB 
innebär. Resultatet blir en form av bevislättnad; i likhet med exem-
pelvis kraven för prövningstillstånd i kammarrätt i förvaltningsprocess-
lagen där det ska finnas anledning att betvivla att förvaltningsrättens 
avgörande är korrekt för att prövningstillstånd ska meddelas. Kammar-
rätten ska då, på ett tidigt stadium och utan en mer ingående analys 
av omständigheterna i målet, kunna konstatera att en närmare gransk-
ning fordras och att prövningstillstånd därför bör meddelas. På lik-
nande sätt ska Försäkringskassan vid prövningen av ett intermistiskt 
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göra bedömningen av om det är sannolikt att den försäkrade kommer 
göra sannolikt att han eller hon har rätt till förmånen. Huruvida 
denna första sannolikhetsbedömning kan anses uttrycka ett bevis-
krav kan sammantaget inte anses vara helt klart; i vart fall motsvarar 
denna bedömning inte den slutliga värdering av bevisningen i ett 
ärende som avgör om rätt till ersättning föreligger eller inte. Utred-
ningen anser inte att det finns en konflikt mellan den sannolikhets-
bedömning som ska göras vid intermistiska beslut och den prövning 
av rätt till ersättning som innefattar slutlig bevisvärdering även om 
den senare ska ha beviskravet sannolikt.  

Beviskrav anges sällan i domskäl 

Av domskäl på socialförsäkringsområdet framgår ofta hur bevisningen 
har värderats men sällan mot vilket krav värderingen har skett. Det 
anges i domskälen att det har ”visats” eller ”inte visats” att rätt till 
någon förmån föreligger, eller att utredningen ger ”tillräckligt stöd 
för” eller ”inte tillräckligt stöd för”, men det framgår sällan vilket krav 
som har ställts på bevisningen. Det får nämligen anses oklart om 
”visat” i detta sammanhang ska uppfattas som synonymt med 
”styrkt/visat” eller om uttrycket används som synonym till ”bevisat” 
utan angivelse av en viss sannolikhetsgrad. 

Domstolarna väljer dock, i de fall som rör socialförsäkring och 
där frågan om beviskrav över huvud taget berörs direkt eller indirekt, 
att tala om kravet ”sannolikt”. I HFD 2011 ref. 63 II uttalar HFD 
att det ”inte förefaller sannolikt att ytterligare rehabiliterande insat-
ser skulle vara framgångsrika”. I avgörandet HFD 2013 ref. 60 kon-
staterar HFD emellertid att återstående rehabiliteringsmöjligheter 
inte ”kunnat antas” leda till att den försäkrade skulle uppnå högre 
arbetsförmåga.  

I ett stort antal avgöranden från kammarrätterna och förvaltnings-
rätterna har beviskravet ”sannolikt” använts direkt eller indirekt.295 
Utredningen har inte heller kunnat finna något kammarrättsavgörande 
där domstolen uttryckligen anger och resonerar kring att ett annat 
beviskrav än ”sannolikt” ska gälla i denna typ av ärenden. Det är svårt 
att dra några slutgiltiga slutsatser av detta utan uttryckliga uttalan-

 
295 Jfr t.ex. Kammarrätten i Göteborg i mål nr 7944-11 och mål nr 6886-19, Kammarrätten i 
Sundsvall i mål nr 2846-11, 1955-12 och 255-13, Kammarrätten i Jönköping i mål nr 3662-14. 
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den från Högsta förvaltningsdomstolen i frågan, men bilden från 
rättstillämpningen på senare år får anses ge vid handen att ett bevis-
krav som uppgår till sannolikt, eller sannolika skäl, tillämpas av under-
instanserna, uttalat eller ej. I detta sammanhang ska dock anmärkas 
att HFD samtidigt har uttalat att det inom förvaltningsprocessen 
inte finns något beviskrav som gäller för alla situationer, utan detta 
varierar med hänsyn till sakens beskaffenhet.  

Vad detta beviskrav sedan innebär i den faktiska bedömningen 
och exempelvis krav på den medicinska bevisningens kvalitet är en 
annan fråga. Några av dessa svårigheter diskuteras i avsnittet om 
bevisvärdering. 

7.8.5 Vad innebär beviskravet ”sannolikt”? 

Ett beviskrav som innebär att den enskilde ska göra sannolikt att ett 
visst förehållande föreligger utgör ett i förvaltningsprocessen normalt 
krav. Beviskravet innebär ett krav som kan beskrivas som ett medel-
högt beviskrav,296 något högre än arbetsskadeförsäkringens överväg-
ande skäl. Nivån har i litteraturen beskrivits som ett beviskrav som 
varken är lågt eller högt och ligger på omkring 60–75 procents san-
nolikhet/säkerhet297 men sådana nivåer ska förstås uttryckas med 
försiktighet och utgör inte någon exakt vetenskap. Det är knappast 
möjligt att nå ett exakt svar på vad ett visst beviskrav innebär. Kravet 
innebär dock att det inte ska vara alltför svårt för den enskilde att nå 
upp till och medverkar på så sätt till intresset av ett materiellt korrekt 
resultat. 

I förarbetsuttalanden kring rätten till sjuklön förekommer relativt 
utförliga uttalanden om innebörden av ”sannolika skäl”. Där uttalas 
bl.a. att ”i detta rekvisit ligger att de skäl som talar för att arbetsför-
mågan är nedsatt på grund av sjukdom, eller nedsatt i den omfattning 
som arbetstagaren hävdar, sammantagna framstår som i vart fall något 
starkare än de skäl som talar för motsatsen”.298  

Det är enligt Försäkringskassans tolkning av begreppet svårt att 
ge en mer exakt beskrivning av vad som krävs för att det ska vara 
sannolikt att rätt till en förmån finns. I praktiken handlar det om att 
bedöma en ungefärlig nivå. Beviskravet kan dock relateras till andra 

 
296 Lindkvist, s. 420. 
297 Lindkvist, s. 110. 
298 Prop. 1990/91:181, s. 84. 
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nivåer av beviskrav för att ge en bild av dess innebörd och utgör enligt 
Försäkringskassan ett högre beviskrav än övervägande skäl men ett 
lägre beviskrav än visat/styrkt och väsentligt lägre än beviskravet i 
brottmål (ställt bortom rimligt tvivel). 

Försäkringskassan beskriver i den uppdaterade vägledningen om 
förvaltningsrätt vidare innebörden av beviskravet sannolikt som att 
det, utifrån en helhetsbedömning av ärendet, inte finns anledning att 
ifrågasätta den enskilda personens uppgifter. Kravet innebär att det 
inte ska vara alltför svårt att nå upp till och medverkar på så sätt till 
intresset av ett materiellt korrekt beslut. De skäl som talar för att 
rätt till förmån finns bör alltså framstå som i vart fall starkare än de 
skäl som talar för motsatsen. Om de uppgifter som den enskilde själv 
lämnat på ett tydligt sätt stödjs av andra uppgifter i t.ex. ett utlåtande, 
och det inte finns uppgifter som med viss styrka talar i motsatt rikt-
ning, bör det ses som sannolikt att rätt till förmån finns.299 Liknande 
resonemang framgår av Försäkringskassans vägledning kring förutsätt-
ningarna för intermistiska beslut om när det är sannolikt att ersätt-
ning kommer att kunna betalas ut.300 Där anger Försäkringskassan 
att ”sannolikt” innebär att de skäl som talar för att den försäkrade 
har rätt till sjukpenning sammantaget ska framstå som något starkare 
än de skäl som talar för motsatsen och att en tänkt vågskål ska tippa 
över åt att den försäkrade bedöms ha rätt till sjukpenning för att det 
ska ses som att detta är sannolikt. 

Utredningen kan liksom tidigare konstatera att det inte finns några 
exakta definitioner av vad olika beviskrav ska anses innebära i frågan 
om krav på bevisning. Det kan dock noteras att Försäkringskassans 
tolkning av vad kravet sannolikt ska anses innebära får anses ligga 
nära ett annat beviskrav – övervägande skäl -och hur detta beskrivs i 
exempelvis förarbetena till arbetsskadeförsäkringen.  

7.8.6 Bevisvärdering och bevismedel 

När det gäller bevisvärdering och bevismedel bygger processen på 
att bevisföringen är fri, dvs. den är inte begränsad till vissa bevis-
medel. Inom förvaltningsprocessen gäller den allmänna principen 
om fri bevisvärdering, vilket innebär att domstolen själv bedömer 

 
299 Försäkringskassan, Vägledning 2004:7, version 14, s. 50. 
300 Se avsnitt 6.9.4. 
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värdet av den bevisning som presenteras, utan att vara bundna av 
några rättsregler.301 Försäkringskassan är en förvaltningsmyndighet 
och inte en domstol, men i princip gäller samma fria bevisning även 
här. För förvaltningsmyndigheter är utredningsskyldigheten central 
också för vilken bevisning som krävs för ett materiellt riktigt beslut 
ska kunna fattas. Principen om fri bevisvärdering kommer till uttryck 
i 35 kap. 1 § första stycket rättegångsbalken – RB. HFD har i rätts-
fallet RÅ 2010 ref. 36, som avsåg arbetsskadeförsäkringen, uttalat att 
värderingen av det medicinska underlaget i det enskilda ärendet får 
göras mot bakgrund av vad som kan klarläggas i fråga om de hörda 
läkarnas kompetens och om underlaget för deras bedömningar. 

Som exempel på bevismedel i processen kan nämnas förmånen 
sjukpenning, som är avsedd att täcka inkomstbortfall vid ”kortare” 
sjukfrånvaro, det vill säga frånvaro som sammantaget som huvud-
regel understiger ett år. Rätten till ersättning förutsätter att den 
försäkrade har en nedsatt arbetsförmåga som beror på sjukdom och 
att nedsättningen ska styrkas med ett läkarintyg.302 Ur rättsligt per-
spektiv behöver läkarintyget således innehålla både en medicinsk be-
dömning av sjukdomen och dess konsekvenser, samt en beskrivning 
av mot vilket arbete förmågan relateras. Läkarintyget förväntas så-
ledes innehålla en reflektion över sjukdomens konsekvenser för att 
klara arbetet – eftersom rätten till ersättning ska visas genom intyget. 
Samtidigt står det klart att myndigheten inte kan avslå en ansökan 
om sjukpenning enkom på grunden att det saknas uppgifter i läkar-
intyget och med hänvisning till den enskildes bevisbörda, detta efter-
som det skulle innebär en stor risk för materiellt felaktiga beslut. 
Bestämmelsen anger ett bevismedel, där läkarintyget således i första 
hand får ses som den försäkrades bevismedel, även om det också 
omfattas av Försäkringskassans utredning (och utredningsskyldighet) 
och ingår därmed i myndighetens beslutsunderlag.303  

Bestämmelsens uttryckta krav på att den försäkrade ska styrka sin 
rätt till sjukpenning genom ett läkarintyg utgör ett krav på bevis-
medel, men innebär inte ett särskilt beviskrav. Med ”styrka” får här 
snarare avses att den försäkrade ska ”visa” sin rätt.304 Bestämmelsen 
utgör dock ett bra exempel på de problem som kan uppstå med be-

 
301 Jfr Ekelöf, 2009, s. 81 ff. och Diesen och Lagerqvist Loca, 2005, s. 122 ff.  
302 27 kap. 2 och 25 §§ SFB. 
303 23 § förvaltningslagen (2017:900). 
304 Också Försäkringskassan har uttryckt denna uppfattning, se avsnitt 7.8.4. 
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grepp som kan stå för såväl uttryckta beviskrav som andra inne-
börder. 

Vid ansökningsärenden om sjuk- och aktivitetsersättning består 
det huvudsakliga bevismedlet av ett läkarutlåtande om hälsotillstånd, 
även om det alltså inte finns något hinder mot att beakta annan be-
visning. Det kan därför också vara på sin plats att beakta den byrå-
kratiska styrningen av intygens utformning och innehåll, när intygens 
bevisvärde eller tillförlitlighet diskuteras. Om det bortses från Försäk-
ringskassans och domstolens utredningsskyldighet ska den försäkrade 
med hjälp av intyget visa på en kausalitet mellan sjukdom och nedsatt 
arbetsförmåga. Det är således den försäkrade som har bevisbördan, 
men han eller hon har liten eller ingen kontroll över den egna bevis-
ningen. I dagsläget ska läkaren intyga nedsatt arbetsförmåga på blan-
ketter där både utformning och innehåll styrs av Försäkringskassan 
(i samarbete med Socialstyrelsen). Även om detta inte är det uttöm-
mande bevismedlet, är det den bevisning som framför allt lyfts fram 
av domstolarna. Från domstolarnas sida har även den försäkrings-
medicinska rådgivaren yttrande i många fall stor betydelse för ut-
gången i målet, där yttrandet värderats likvärdigt med andra medi-
cinska intyg, trots att uttalandet från försäkringsmedicinsk rådgivare 
endast baserad på andra, eventuellt bristfälliga intyg. Ur ett rättssäker-
hetsperspektiv kan det noteras att den som agerar motpart i den rätts-
liga prövningen också är den part som styr utformningen av och 
innehållet i bevisningen. 

7.8.7 Vilket beviskrav används i Försäkringskassans 
tillämpning? 

Utredningen har inte genomfört någon fullständig analys av vilket 
beviskrav som Försäkringskassan använder sig av vid prövningen av 
rätt till sjukersättning och aktivitetsersättning. Det går emellertid att 
konstatera att användandet av beviskrav inte är enhetligt i det mate-
rial som utredningen har tagit del av. Som grund för dessa slutsatser 
hänvisas till framför allt två underlag: utredningens egen aktgransk-
ning (se bilaga 3), samt till ISF:s rapport Variationen inom aktivi-
tetsersättningen, 2020:9. 

Av den aktgranskning av 300 beslut om sjukersättning och aktivi-
tetsersättning som utredningen gjort framgår bl.a. att frågan om bevis-
krav sällan berörs i besluten. Inte i något av de granskade beslutet har 
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något längre resonemang om beviskrav eller det krav på utredningen 
som den enskilde, ihop med Försäkringskassans utredningsskyldig-
het ska uppnå. Om något mått på beviskrav nämns så har det i ute-
slutande fall handlat om att Försäkringskassans angett att den för-
säkrade inte har ”styrkt” att arbetsförmågan är stadigvarande nedsatt 
avseende sjukersättning, dvs. ett för högt ställt beviskrav. 

Vad gäller frågan om aktivitetsersättningen undersökte ISF som 
del av rapporten 2020:9 också frågan om beviskravet i sin granskning 
av Försäkringskassans avslagsärenden under år 2017 och 2018.305 ISF 
kunde här konstatera att Försäkringskassan anger ett felaktigt bevis-
krav i en relativ stor del av ärendena. I 35 procent av besluten i ISF:s 
aktstudie hade Försäkringskassan motiverat sitt beslut med formu-
leringar om att underlaget inte ”styrker” rätten till aktivitetsersättning. 
Följande exempel ger en bild av hur dessa formuleringar har sett ut.306 

Försäkringskassan bedömer det inte medicinskt styrkt att din arbetsför-
måga är nedsatt med minst en fjärdedel under minst ett år i förhållande 
till hela arbetsmarknaden. 

Försäkringskassan bedömer att det inte är styrkt att din arbetsförmåga 
är nedsatt med minst en fjärdedel på grund av medicinska skäl sett mot 
alla arbeten på arbetsmarknaden. 

I ytterligare nio beslut bland de granskade konstaterade ISF att För-
säkringskassan även använder formuleringar kring att det inte går att 
”utesluta” att den sökande kan uppnå en arbetsförmåga och att 
ansökan därför avslås. 

ISF:s studie av Försäkringskassans ärendeakter visar också att För-
säkringskassan anger ett för högt beviskrav i frågan om varaktighets-
prognosen. Myndigheten skriver i 20 procent av de studerade besluten 
om avslag att de medicinska underlagen inte styrker att arbetsförmå-
gan är nedsatt med minst en fjärdedel under minst ett år framåt. ISF 
konstaterar dock att lagstiftningen inte innehåller någon formulering 
om att varaktigheten ska styrkas. Regelverket innehåller i stället krav 
på en mindre bestämd bedömning om framtiden, nämligen att arbets-
förmågan kan antas bestå under minst ett år.307 ISF konstaterar dock 
att det utifrån beslutsformuleringarna i beslutsbreven inte går att 

 
305 ISF 2020:9. 
306 ISF 2020:9, s. 188. 
307 33 kap. 7 § SFB. 
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veta vilket beviskrav som försäkringsutredarna och beslutsfattarna 
som har skrivit beslutsbreven har använt i själva prövningen.  

Det finns en möjlighet att formuleringarna i ett antal eller alla 
beslut inte är annat än just formuleringar, konstaterar ISF, och att 
Försäkringskassan inte har använt de alltför högt ställda beviskraven 
som beskrivs i beslutsbreven i själva bedömningen. Det går med andra 
ord inte att dra slutsatsen att Försäkringskassan i dessa fall har gjort 
fel när de har prövat individernas rätt till aktivitetsersättning. ISF 
anser dock att det är problematiskt att Försäkringskassan kommuni-
cerar felaktiga uppgifter om vad som krävs för att få aktivitetsersätt-
ning i en del av sina beslut – även om det inte har påverkat bedöm-
ningarna.308 

ISF anger i rapporten inte vilket beviskrav som gäller för bedöm-
ningen vid ansökan som helhet, men har i de muntliga kontakterna 
med utredningen angett att detta ska förstås som att den försäkrade 
ska göra sannolikt att hen har rätt till ersättningen.309 

Också i en senare rapport som rör Försäkringskassans utrednings-
skyldighet har ISF konstaterat att Försäkringskassan i vissa av de ären-
den om aktivitetsersättning som har granskats i kommunicerings-
breven har använt sig av begrepp som antyder att kravet på bevisning 
är högre än vad som egentligen är fallet. Det gäller uttryck som 
”styrkt”, ”uteslutet”, ”uttömt” och ”inte osannolikt”. Det kan antingen 
bero på slarviga formuleringar eller på att Försäkringskassan faktiskt 
använder reglerna på fel sätt. I Försäkringskassans stöddokument för 
aktivitetsersättning finns ingen förklaring till de olika uttrycken.310 

Utredningen noterar utifrån ISF:s redogörelse att ISF, liksom ut-
redningen, betraktar styrkt som ett högt ställt beviskrav. Utredningen 
har dock tidigare konstaterat att det finns problem med begreppet, 
och att det inte alltid är självklart att det används som uttryck för 
krav på en viss styrka i bevisningen. Utredningen menar att det är 
ett problem att det inte klart framgår av beslutsmotiveringarna att 
varaktighetskriteriet inte ställer upp höga krav på bevisningen. 

 
308 ISF 2020:9, s. 113. 
309 Utredningens möte med ISF 2020-12-11. 
310 ISF 2021:3, s. 102. 
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Finns det stöd för att ställa upp krav på att alla 
rehabiliteringsmöjligheter ska vara ”uteslutna”? 
– om beviskravet för att återfå arbetsförmåga 

En fråga som uppkommer inom ramen för diskussionen om bevis-
kravet är om delar av prövningen av rätt till sjukersättning eller aktivi-
tetsersättning innehåller beviskrav som är högre eller lägre än ”huvud-
kravet”. Som jämförelse råder inom arbetsskadeförsäkringen flera 
beviskrav vid prövningen av en försäkrads rätt till livränta. Själva sam-
bandsprövningen sker genom en helhetsbedömning där övervägande 
skäl ska tala för samband. Vad gäller de formella kraven för ersättning 
genom livränta räcker det dock att det kan antas att den försäkrade 
gör en inkomstförlust med minst en femtondel under minst ett års tid. 

Som exempel på när frågan om beviskrav kan få en mer handgrip-
lig betydelse kan nämnas kraven för att det så kallade rehabiliterings-
kriteriet ska vara uppfyllt vid bedömning av rätt till sjukersättning. 
För rätt till sjukersättning krävs utöver en stadigvarande311 nedsätt-
ning av arbetsförmågan att alla rehabiliteringsmöjligheter som bedöms 
kunna medföra att den försäkrade återfår någon arbetsförmåga ska 
bedömas vara uttömda. 

Som redogjordes för, ska bedömningen av rätt till sjukersättning 
enligt lagtext (33 kap. 6 § SFB) och rättspraxis från HFD ske i två steg: 
först görs bedömningen av om arbetsförmågan kan anses vara stadig-
varande nedsatt på det sätt som krävs och i nästa steg om alla reha-
biliteringsmöjligheter kan bedömas vara uttömda. Försäkringskassan 
har anfört att bedömningen i praktiken snarare innebär fem olika 
steg.312 I myndighetens vägledning beskrivs också en bedömnings-
kedja i fem steg.313 Bedömningskedjan har tagits fram utifrån en dom 
i Högsta förvaltningsdomstolen.314 Domen gäller ett ärende om sjuk-
ersättning, men modellen används även inom aktivitetsersättning sedan 
maj 2017.315 Vad gäller kraven på att rehabiliteringsmöjligheter inte 
ska bedömas kunna leda till att en försäkrade återfår någon arbets-
förmåga beskrivs i vägledningen att denna bedömning – steg fyra och 
fem i myndighetens bedömningskedja – ska göras utifrån premissen 
om det finns medicinska behandlings- eller rehabiliteringsmetoder 

 
311 För en utförligare diskussion om begreppet stadigvarande, se avsnitt 7.7.2. 
312 Försäkringskassans skriftliga svar till utredningen inför expertgruppsmöte den 27 augusti 2020. 
313 Försäkringskassan, vägledning 2013:1, version 6, s. 41. 
314 HFD 2013 ref. 60. 
315 Försäkringskassan, IM 2017:043. 
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respektive arbetslivsinriktade som inom överskådlig framtid kan för-
bättra arbetsförmågan. Endast om medicinska behandlings- och reha-
biliteringsmöjligheter respektive arbetslivsinriktade rehabiliterings-
åtgärder ”är i det närmaste obefintliga inom överskådlig tid” ska 
handläggaren enligt vägledningen gå vidare i ärenden (dvs. inte avslå 
ansökan). Här beskrivs således att det måste föreligga i det närmaste 
obefintliga rehabiliteringsmöjligheter, ett krav som får anses likna ett 
krav på att sådana åtgärder ska vara uteslutna.  
Utredningen har här kunnat konstatera att begreppet ”uteslutas” 

har kommit att användas avseende bedömning om den försäkrade 
kan återfå arbetsförmåga. Det gäller såväl Försäkringskassans hand-
läggning som i vissa bedömningar i domstolarnas underinstanser.  
Uttrycket ”uteslutas”, eller att alla rehabiliteringsmöjligheter ska 

vara ”uteslutna”, får anses innebära ett strängt krav vid bedömningen 
om det återstår rehabiliteringsmöjligheter som kan bedömas återge 
den försäkrade någon arbetsförmåga. Uttrycket ger vid handen att det 
inte kan råda några tveksamheter vid bedömningen och att eventuella 
oklarheter kan komma att ligga den enskilde till last. Utredningen 
kan konstatera att det saknas rättsligt stöd för att ställa upp detta krav 
på att alla rehabiliteringsmöjligheter ska bedömas vara uttömda (i prak-
tiken bedöms kravet ofta ihop med varaktighetskriteriet, dvs. pro-
gnosen om arbetsförmågans nedsättning över tid, under kriteriet att 
arbetsförmågan ska vara stadigvarande nedsatt). 

HFD har inte specifikt berört frågan om beviskravet för faststäl-
lande av uttömda rehabiliteringsåtgärder. Det kan dock konstateras 
att HFD inte i något avgörande som rör rätten till sjukersättning 
eller aktivitetsersättning har använt sig av uttrycket ”uteslutas” i detta 
sammanhang. Inte heller finns begreppet med i lagtexten eller för-
arbetena, och har inte heller närmre berörts i litteraturen. HFD har 
inte heller i något avgörande angett att möjligheterna till återfående 
av arbetsförmåga genom rehabilitering ska vara obefintliga, eller i det 
närmaste obefintliga. I rättsfallet HFD 2019 ref. 48 använde Högsta 
förvaltningsdomstolen begreppet sannolikt. HFD uttalar i domskälen: 
”Det finns inte någon medicinsk eller arbetslivsinriktad rehabiliter-
ing som sannolikt skulle kunna förbättra hans arbetsförmåga.” 

I ett fåtal kammarrättsavgöranden har frågan berörts mer specifikt. 
I Kammarrätten i Jönköpings mål nr 1538-11, som gällde rätt till sjuk-
ersättning, uttalade kammarrätten att eftersom det är fråga om en 
förmån är det den försäkrade som har bevisbördan och alltså han 
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eller hon som ska bevisa rätten till sjukersättning. Vad gäller bevis-
kravet, dvs. måttet på den styrka som krävs för att något ska anses 
vara bevisat, anförde kammarrätten att det är tillräckligt att den för-
säkrade gör sannolikt att arbetsförmågan är stadigvarande nedsatt i 
lagens mening. Det är alltså inte, som Försäkringskassan hade hävdat 
i målet, att det måste klarläggas att hon stadigvarande saknar arbets-
förmåga.  
Å andra sidan finns det exempel på att uttrycket ”uteslutas” före-

kommit i ett antal avgöranden från underrätterna, inkl. avgöranden 
från kammarrätt.316 Utredningen har dock inte kunnat finna att kam-
marrätterna i något mål har fört något resonemang om varför bevis-
kravet i varaktighetsfrågan skulle utgöras av att förbättringsmöjlig-
heter måste ”uteslutas”. 

Av intresse är även den äldre dom från Kammarrätten i Jönköping 
i mål nr 3684-10 som omnämndes i avsnitt 7.8.5. Här konstaterade 
kammarrätten att bedömningen av arbetsförmågan ska göras i två 
steg; det första avser arbetsförmågenedsättningens varaktighet och 
det andra baserat på om det går att återfå arbetsförmåga genom 
behandling eller rehabilitering. I det första momentet konstaterade 
kammarrätten att ingen bevisning talade emot den som den försäk-
rade hade gett in i form av läkarutlåtande. Avseende frågan om 
uttömda rehabiliteringsmöjligheter menade kammarrätten att: 

Med tanke på de svårigheter som i allmänhet finns att bevisa att ett för-
hållande inte föreligger, bör emellertid några större krav inte ställas på 
den utredning som den enskilde åberopar i detta hänseende. Ett bety-
dande ansvar får i denna del i stället anses åvila Försäkringskassan. 

Här tillämpar kammarrätten således en form av ”hoppande” bevis-
börda. En sådan övergång av bevisbörda är vanligare i civilrätten, där 
exempelvis en person i frågan om ett försäkringsfall har att visa att 
ett försäkringsfall föreligger, varvid bevisbördan går över på mot-
parten (i detta fall ofta ett försäkringsbolag) som behöver bevisa att 
t.ex. ett undantag föreligger.317 

Utredningen kan sammantaget konstatera att det inte finns stöd 
i rättskällorna – dvs. lagtext, förarbeten eller rättspraxis från HFD – 
för att ställa upp ett annat, högre beviskrav i frågan om rehabiliter-
ingsåtgärder som kan bedömas leda till återfående av arbetsförmåga 

 
316 Se t.ex. Kammarrätten i Göteborg i mål nr 6371-19 och nr 262-20. 
317 Se t.ex. NJA 1984 s. 501 (I) och NJA 1986 s. 470, jfr även t.ex. NJA 2006 s. 721. 
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kan bedömas vara uttömda. Med andra ord finns inte fog för att ställa 
upp krav på att möjligheter till förbättring genom sådana åtgärder 
ska ”uteslutas”, eller att möjligheterna till förbättring av arbetsför-
mågan genom sådana åtgärder ska vara i det närmaste obefintliga. 

7.8.8 Slutsatser om det för närvarande gällande beviskravet 

Det kan tyckas märkligt att frågan om vilket beviskrav som i normal-
situationen ska anses föreligga i de mängdärenden som avser ansök-
ningar om ersättning från socialförsäkringen inte är klarlagd, eller 
ens diskuterad i större utsträckning än vad som är fallet. Mot bak-
grund av vad som anförts ovan om rättsläget, såsom det har diskuterats 
i litteraturen och tillämpats i rättspraxis och de förarbetsuttalanden 
som ändå finns, kan utredningen konstatera att det saknas ett ut-
tryckligt, generellt beviskrav gällande ansökningsärenden om sjuk-
ersättning och aktivitetsersättning. Det kan således sägas råda oklar-
het om vad som utgör gällande rätt. 

Med det sagt talar ändå mycket för att beviskravet vid ansök-
ningsärenden om sjukersättning och aktivitetsersättning får anses 
vara sannolikt, även några helt säkra slutsatser alltså inte kan dras 
kring att det är detta beviskrav som gäller. Stöd för att beviskravet är 
sannolikt finns också i ett stort antal avgöranden från kammarrätterna, 
med särskilda uttalanden om beviskravet i vissa kammarrättsdomar. 
Av vissa HFD-avgöranden går också att dra slutsatsen att andra, högre 
ställda beviskrav, gäller i fråga om exempelvis återkrav av förmån. 
I litteraturen har också uttalats att ett inte alltför högt beviskrav 
generellt gäller och att en term som passar in på detta är ”sannolikt”.318 
Slutligen har Försäkringskassan i sin revidering av relevanta vägled-
ningar under 2021 intagit positionen att sannolikt utgör normal-
kravet i förvaltningsärenden. 

Detta innebär i sin tur att ett något under medelhögt beviskrav 
gäller och att kravet vid denna typ av ärenden sällar sig till den van-
ligaste formen av beviskrav i förvaltningsprocessen. Detta kan möj-
ligen, som i litteraturen, uttryckas som ett ”normalkrav”. Denna slut-
sats skulle också medföra att normalkravet i förvaltningsprocessen 
ligger under vad som motsvarande gäller i civilprocessen, där den 

 
318 Lindkvist, Utredningsskyldighet, bevisbörda och beviskrav i förvaltningsprocessen, 2018, 
s. 347–348. 
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part som har bevisbördan normalt sett behöver styrka sina påståenden 
och att ett visst förhållande föreligger. Utredningen har inte heller 
kunnat finna stöd för att delar av bedömningen skulle omfattas av ett 
högre beviskrav; detta innebär exempelvis att det inte kan ställas krav 
på att det ska uteslutas eller klarläggas att rehabiliteringsmöjligheter 
inte kan öka arbetsförmågan för att sjukersättning ska kunna beviljas. 
Däremot har utredningen kunnat konstatera att vissa delar av bedöm-
ningen får anses omfattas av ett lägre beviskrav, såsom varaktighets-
kriteriet i aktivitetsersättningen där det är tillräckligt att det kan antas 
att arbetsförmågans nedsättning kommer att bestå i minst ett år. 

Att inte ett alltför högt beviskrav ska tillämpas kan motiveras med 
att materiellt riktiga beslut är eftersträvansvärda. Med tanke på de 
stränga kriterier som ställs upp för att en försäkrad ska ha rätt till 
sjukersättning eller aktivitetsersättning kan svårigheter med att upp-
nå materiellt riktiga beslut uppstå om också beviskravet för att utred-
ningen ska uppfylla dessa kriterier är högt ställt. 

Principen om fri bevisföring gäller såväl i förvaltningsdomstol 
som hos beslutsmyndigheten; det innebär att bedömningen inte är 
bunden till en viss typ av utredning. Som diskuterats ovan utgörs bevis-
ningen i denna typ av ärenden i huvudsak av medicinsk bevisning 
såsom läkarutlåtanden även om annan bevisning, t.ex. utredning från 
Arbetsförmedlingen, kan vara av värde för bedömningen. 

Slutligen kan slutsatsen dras att huvudregeln är gällande i denna typ 
av ärenden i frågan om bevisbörda; det är den enskilde som har bevis-
bördan vid ansökningsärenden om sjuk- eller aktivitetsersättning och 
den försäkrade ska således genom den framlagda bevisningen göra 
sannolikt att han eller hon har rätt till den sökta ersättningen. Denna 
huvudregel måste emellertid läsas ihop med Försäkringskassans långt-
gående utredningsbefogenheter och omfattande utredningsskyldig-
het. Den enskildes bevisbörda sträcker sig inte ända fram till att visa 
att kriterierna för rätt till ersättning är uppfyllda utan avser faktiska 
förhållanden. Om kriterierna inte är uppfyllda för rätt till ersättning 
när relevant utredning finns på plats och Försäkringskassan kan 
anses ha uppfyllt sin utredningsskyldighet är det emellertid den 
enskilde som bär risken för detta och ersättning kan i ett sådant fall 
inte beviljas. 
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8 Rätten till sjukersättning 
– överväganden och förslag 

Utredningens uppdrag består bland annat i att se över förutsättning-
arna för att beviljas sjukersättning och aktivitetsersättning. Som utred-
ningen tidigare kunnat konstatera finns det i dagsläget problem med 
förmånerna. Det handlar om brister som såväl beror på själva regel-
verket som på tillämpningen, och kommer till uttryck genom de 
effekter som uppstår till följd av tillämpningen av regelverket. Det 
första problemet består i att regelverket är för strikt, med fram-
för allt ett arbetsmarknadsbegrepp som gör att försäkrade prövas 
mot en abstrakt, mycket bred arbetsmarknad som inkluderar alla 
typer av förvärvsarbeten, även skyddade, utan att i praktiken ha 
särskilt goda möjligheter att kunna få och försörja sig i sådant arbete. 
Det andra problemet består i att också Försäkringskassans tillämpning 
av detta strikta regelverk är mycket sträng, med en över tid kraftigt 
ökad andel avslag som sedan flera år tillbaka ligger över 70 procent. 
Resultatet är konsekvenser som innebär bl.a. att försäkrade som 
nekas sjukersättning som grupp får sämre hälsa och ekonomi medan 
andra blir kvar i långa sjukskrivningar utan möjlighet att få sjuker-
sättning. Den stora variationen i tillämpningen innebär vidare allvarliga 
effekter för enskildas rättssäkerhet och tillit till försäkringen. Även 
frågan om ersättning för äldre blir aktuell, där uppstår bl.a. frågan om 
försäkrade som inte beviljas sjukersättning trots att denne har en 
kort tid kvar innan ålderspensionen och orealistiska eller begränsade 
möjligheter till omskolning eller rehabilitering. 

Utredningens överväganden och förslag avseende rätten till sjuk-
ersättning och aktivitetsersättning syftar till att komma tillrätta med 
dessa brister. I detta avsnitt presenteras även avvägningar som hand-
lar om att inte ändra nuvarande regelverk i de fall utredningen gör 
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bedömningen att gällande bestämmelser är väl avvägda och ändamåls-
enliga.  

8.1 Ett förändrat arbetsmarknadsbegrepp 

Utredningens förslag: Vid prövning av rätten till sjukersättning 
ska bedömningen av den försäkrades arbetsförmåga göras mot 
samma arbetsmarknadsbegrepp som används vid prövning av rätt 
till sjukpenning. 

Det innebär att prövning av arbetsförmågan ska göras mot för-
värvsarbete i en sådan angiven yrkesgrupp som innehåller arbeten 
som är normalt förekommande på arbetsmarknaden, eller mot 
annat lämpligt arbete som är tillgängligt för den försäkrade.  

 
Skälen för utredningens förslag: Inom sjukförsäkringen är arbets-
förmåga och arbetsmarknad närliggande begrepp. I avsnitt 4.2.1. redo-
gjordes för dessa begrepp och där konstateras bl.a. att arbetsförmåga 
inte utgör något statiskt, objektivt verifierbart tillstånd utan att arbets-
förmågan alltid måste jämföras mot visst arbete eller vissa arbetsupp-
gifter. Genom de olika arbetsmarknadsbegreppen i sjuk- och aktivitets-
ersättningen jämfört med sjukpenningen görs också bedömningen av 
den försäkrades arbetsförmåga på olika sätt. En förändring av det 
arbetsmarknadsbegrepp som bedömningen ska göras mot skulle så-
ledes också medföra en förändring av arbetsförmågebegreppet.  

Som konstateras i avsnitt 6.5 innebär nuvarande regelverk för sjuk-
penning respektive sjukersättning till att många individer kvarstår i 
långvariga sjukskrivningar, trots att arbetsförmågan kan bedömas vara 
stadigvarande nedsatt och rehabiliteringsmöjligheterna är uttömda i 
normalt förekommande arbeten på arbetsmarknaden. Utredningens 
bedömning är att det framför allt är detta som gör det problematiskt 
att den försäkrades arbetsförmåga bedöms i förhållande till olika arbets-
marknadsbegrepp vid prövning av rätt till sjukpenning respektive sjuk-
ersättning. Det nuvarande regelverket innebär alltså att många perso-
ner blir kvar i sjukpenningsystemet trots att det inte finns fler åtgärder 
att ta till för att dessa ska kunna få en förbättrad arbetsförmåga.  
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8.1.1 Samma arbetsmarknadsbegreppet vid prövning 
av sjukpenning och sjukersättning  

Mot bakgrund av vad som anförts ovan är utredningens bedömning 
att samma arbetsmarknadsbegrepp bör gälla såväl vid prövning av rätt 
till sjukpenning som vid prövning av rätt till sjukersättning och akti-
vitetsersättning. För äldre försäkrade som har långvarigt nedsatt arbets-
förmåga och som uppnått en viss ålder föreslås att prövningen ska 
göras i förhållande till ett arbete den försäkrade har erfarenhet av, se 
vidare avsnitt 8.4.  

Utredningen föreslår att arbetsmarknadsbegreppet vid prövning 
av rätt till sjukersättning ska ändras till samma begrepp som regeringen 
i prop. 2020/21:171 föreslår ska gälla för sjukpenning, med innebör-
den att prövningen av arbetsförmågan fr.o.m. dag 181 i rehabiliterings-
kedjan1 ska göras mot förvärvsarbete i en sådan angiven yrkesgrupp 
som innehåller arbeten som är normalt förekommande på arbets-
marknaden. Sedan tidigare gäller även för sjukpenning att arbetsför-
mågan också ska prövas mot annat lämpligt arbete som är tillgängligt 
för den försäkrade. Även detta rekvisit ska gälla vid prövning av rätt 
till sjukersättning.  

För frågan om rätt till sjukpenning bedömer regeringen att den 
arbetsmarknad som den försäkrades arbetsförmåga ska bedömas mot 
varken görs bredare eller smalare genom den av regeringen föreslagna 
lagändringen.2 Härav följer att det förvärvsarbete som den försäkrades 
arbetsförmåga prövas mot inom yrkesgruppen måste vara normalt 
förekommande på arbetsmarknaden och att allt förvärvsarbete som 
är normalt förekommande på arbetsmarknaden ingår i någon yrkes-
grupp.  

Innebörden av begreppet normalt förekommande arbete har defi-
nierats i rättspraxis.3 Det ska vara fråga om vanliga arbeten som den 
försäkrade trots sin sjukdom kan utföra med ringa eller inga krav på 
anpassning till dennes medicinska besvär. Anställningar som på 
något sätt subventioneras av det allmänna ingår inte i begreppet nor-
malt förekommande arbete. För att prövningen av arbetsförmåga i 
relation till normalt förekommande arbeten ska bli mer begriplig och 
med syfte att harmonisera det arbetsmarknadsbegrepp som används 

 
1 Detta gäller för anställda medan arbetslösas arbetsförmåga bedöms mot detta arbetsmarknads-
begrepp fr.o.m. dag 1 i sjukperioden. 
2 Prop. 2020/21:171, s. 22.  
3 Se RÅ 2008 ref. 15 och HFD 2018 ref. 51 I och II; se vidare avsnitt 5.2.3. och SOU 2020:6. 
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såväl vid bedömning av rätt till sjukpenning som sjukersättning och 
aktivitetsersättning är utredningens förslag således att arbetsförmågan 
ska bedömas mot förvärvsarbete i en sådan angiven yrkesgrupp som 
innehåller arbeten som är normalt förekommande på arbetsmarknaden. 

Genom att bedömningen av rätt till sjukersättning ska göras 
gentemot samma arbetsmarknadsbegrepp som vid prövning av rätt 
till sjukpenning kommer bedömningen av arbetsförmågan göras mot 
ett snävare arbetsmarknadsbegrepp jämfört med vad som sker i dag. 
Bedömningen blir därmed något mer generös jämfört med dagens 
regelverk. Enligt nuvarande regelverk sker prövningen av rätt till 
sjukersättning i förhållande till arbeten på hela arbetsmarknaden. 
Det innefattar även t.ex. anpassade och skyddade arbeten samt 
anställningar med lönebidrag – även ifall sådana anställningar inte är 
tillgängliga för den försäkrade. Med nuvarande lagstiftning kan den 
arbetsförmågebedömningen således ske mot en relativt hypotetisk 
arbetsmarknad, med arbeten där den försäkrade bedöms ha arbets-
förmåga utan att det i praktiken är realistiskt att han eller hon kommer 
kunna få ett sådant arbete. Högsta förvaltningsdomstolen har i 
avgörandet HFD 2019 ref. 48 gjort vissa klargöranden avseende hur 
arbetsmarknadsbegreppet förvärvsarbete på arbetsmarknaden ska 
tolkas. Genomslaget av domen är ännu för tidigt att uttala sig om. 
Oaktat de förtydliganden som gjorts i denna dom bedömer utred-
ningen att detta inte är tillräckligt för att de identifierade problemen 
i sjukersättningen kommer att kunna åtgärdas endast genom de 
effekter domen kan komma att få. 

Förslaget om det förändrade arbetsmarknadsbegreppet vid pröv-
ning av rätt till sjukersättning bedöms dock medföra att den enskildes 
arbetsförmåga kommer bedömas mot en mer realistisk arbetsmarknad, 
vilket torde leda till att bedömningar och beslut om sjukersättning 
överlag kommer kunna framstå som mer verklighetsförankrade.  

Den föreslagna förändringen bedöms också bidra till att lösa den 
problematik som identifierats av utredningen utifrån bl.a. Riksrevisio-
nens rapport vad gäller diskrepans mellan de krav som reglerna att 
beviljas sjukersättning stipulerar och de försäkrades faktiska möjlig-
heter att försörja sig genom arbete på arbetsmarknaden.  

Något som ytterligare talar för en harmonisering av arbetsmark-
nadsbegreppet inom hela sjukförsäkringen är att det också torde under-
lätta för berörda aktörer vid utredning om rätten till ersättning. 
Exempelvis gäller det hälso- och sjukvårdens bedömningar av den 

606 ( 2864 )



SOU 2021:69 Rätten till sjukersättning – överväganden och förslag 

455 

försäkrades medicinska hälsotillstånd. Tillsammans med utredningens 
förslag om förtydligande av varaktighetskriteriet torde det bidra till 
att ge behandlande läkare en tydligare bild av vad som ska bedömas. 
Visserligen föreslås ett modifierat arbetsmarknadsbegrepp för äldre 
personer i förvärvsarbetande ålder (se avsnitt 8.4), men i majoriteten 
av ärendena kommer det bli bedömning i förhållande till samma be-
grepp. När det gäller hälso- och sjukvården kommer den också avlastas 
genom att försäkrade som beviljas sjukersättning inte löpande be-
höver få nya sjukintyg för prövning av rätt till sjukpenning.  

Utredningens förslag innebär vidare att den försäkrades arbets-
förmåga, utöver förvärvsarbete i en sådan angiven yrkesgrupp som 
innehåller arbeten som är normalt förekommande på arbetsmark-
naden, även ska bedömas i förhållande till annat lämpligt arbete som 
är tillgängligt för den försäkrade.  
De arbeten som omfattas av definitionen ”annat lämpligt arbete 

som är tillgängligt för den försäkrade” kan delas in i tre kategorier: 
udda och sällan förekommande arbeten, sysselsättning som anordnas 
särskilt för personer med nedsatt arbetsförmåga och arbeten där 
arbetsgivaren får lönebidrag.4 

Ett udda och sällan förekommande arbete är ett arbete som inte 
är normalt förekommande på arbetsmarknaden. Det är alltså fråga 
om arbeten utan subventioner, stora anpassningar eller liknande, men 
där arbetets karaktär ändå gör att det inte är normalt förekommande 
på arbetsmarknaden. 

Sysselsättning som anordnas särskilt för personer med nedsatt 
arbetsförmåga avser skyddad anställning inom Samhall eller en offent-
lig skyddad anställning (OSA).  

För försäkrade som har nedsatt arbetsförmåga till följd av funk-
tionsnedsättning kan arbetsgivare i vissa fall få lönebidrag vid anställ-
ning av dessa försäkrade. Sådana anställningar utgör vanliga arbeten 
där lönebidrag betalas till arbetsgivaren för att kompensera för en lägre 
prestation från den försäkrades sida till följd av t.ex. sjukdomsbesvär.  

Skyddade anställningar, arbeten som är anpassade på mer än ringa 
sätt samt anställning med lönebidrag kommer således fortfarande in-
gå i prövningen av rätten till sjukersättning, men blir endast aktuella 
om de är tillgängliga för den försäkrade, i stället för att som i dag ingå 
i den prövning av mer abstrakt eller hypotetisk natur av hur sjuk-

 
4 Prop. 1996/97:28, prop. 2007/08:136 och Försäkringskassans vägledning 2015:1 version 13. 
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domen påverkar den försäkrades förmåga att försörja sig själv genom 
att arbete som annars görs av arbetsförmågan.5  

När det gäller sjukpenning uttalades i förarbetena att  

även om det finns arbetsuppgifter som den försäkrade skulle kunna 
utföra innebär det inte automatiskt att hens rätt till sjukpenning kan 
ifrågasättas. Den försäkrade måste också ha erbjudits att utföra dessa 
arbetsuppgifter. Men nekar den försäkrade att ta ett sådant erbjudet 
arbete ska sjukpenning inte längre betalas ut.6  

På samma sätt bör för det för sjukersättning gälla att en försäkrad 
som exempelvis har varit aktuell för en skyddad anställning på Sam-
hall, men som har tackat nej till den anställningen ska få sin arbets-
förmåga jämförd även mot detta arbete då det fanns tillgängligt för 
den försäkrade.  

Dessa typer av arbeten kommer således fortfarande att ingå i 
prövningen av rätten till sjukersättning, men endast om de är till-
gängliga – dvs. om den försäkrade bedöms ha en faktisk, konkret 
möjlighet att få ett sådant arbete i samband med prövningen av rätt 
till ersättning. På sätt harmoniseras även denna del av bedömningen 
med vad som i dag gäller för sjukpenning. Detta utgör också en ut-
talad avsikt med utredningens förslag då de största problemen med 
regelverket och dess tillämpning har kunnat knytas till just diskre-
pansen mellan abstrakta bedömningar av arbetsförmåga mot denna 
typ av förvärvsarbeten och de försäkrades faktiska möjligheter att få 
och försörja sig i sådana arbeten. 

En viktig aspekt är också att själva möjligheterna till insatser för 
de försäkrade inte kommer att förändras genom utredningens för-
slag om ett ändrat arbetsmarknadsbegrepp. Möjligheterna att genom 
Arbetsförmedlingen exempelvis kunna få hjälp med att få en skyddad 
anställning inom Samhall eller en anställning med lönebidrag kommer 
att kvarstå oförändrade. Liksom tidigare är emellertid inte sådana in-
satser kopplade till själva bedömningen av rätt till sjukersättning som 
sådan. Utredningen vill här betona vikten av att tillräckliga resurser 
avsätts till sådana åtgärder som möjliggör för försäkrade med olika 
typer av funktionsnedsättningar eller nedsatt arbetsförmåga att ändå 
kunna ha en plats på arbetsmarknaden, exempelvis genom Samhalls 
verksamhet eller möjligheten att bevilja arbetsgivaren lönebidrag för 
anställning. 

 
5 Jfr HFD 2018 ref. 51. 
6 Prop. 2007/08:136, s. 62. 
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I det fall det är aktuellt att utreda om det finns något sådant slags 
arbete tillgängligt för den försäkrade kommer Försäkringskassan att 
behöva ha kontakt med Arbetsförmedlingen för denna avstämning. 

När det gäller sjukersättning och aktivitetsersättning bör pröv-
ningen även innefatta bedömning av arbetsförmåga i förhållande till 
ett eventuellt befintligt arbete den försäkrade redan har. Det är inte 
självklart i vilken utsträckning det ordinarie arbetet kan sägas ingå i 
normalt förekommande arbeten när man som i sjuk- och aktivitets-
ersättning ska göra bedömningen ”direkt”. Om ett sådant arbete inte 
kan anses utgöra ett normalt förekommande arbete kommer det att 
bedömas utifrån ett lämpligt arbete som finns tillgängligt. Konkret 
innebär detta för anställda att arbetsgivarens sedvanliga ansvar enligt 
arbetsmiljölagen (1977:1160) och Arbetsmiljöverkets föreskrifter om 
arbetsanpassning och rehabilitering (AFS 1994:1)7 också är tillämp-
liga. Det innebär med andra ord att bedömningen av arbetsförmågan 
också innefattar en prövning av om den försäkrade har arbetsförmåga 
i ett befintligt arbete hos arbetsgivaren som har anpassats i enlighet 
med de krav som ställs enligt nyss nämnda författningar, under 
förutsättning att arbetet fortfarande är lämpligt. För sjukpenningens 
del uttalades i förarbetena också att ”Om det finns lediga arbetsupp-
gifter som den försäkrade kan utföra är dock arbetsgivaren ofta inom 
ramen för sin rehabiliteringsskyldighet skyldig att erbjuda den för-
säkrade dessa uppgifter. Om den försäkrade nekar att ta arbete som 
han eller hon rimligen bör acceptera ska fortsatt sjukpenning inte 
betalas ut”.8 För sjukersättningens del kan det sägas innebära att om 
arbetsgivaren inom ramen för sin skyldighet erbjuder den försäkrade 
anpassade arbetsuppgifter som kan bedömas lämpliga och den för-
säkrade nekar till sådant arbete ska även detta arbete ingå i bedöm-
ningen av rätt till sjukersättning. 

Dessa aspekter är också relevanta vid bedömningen av om reha-
biliteringsmöjligheterna kan anses vara uttömda. Kan sådana anpass-
ningar av arbetet som kan anses utgöra arbetslivsinriktad rehabilitering 
medföra att den försäkrade återfår arbetsförmåga bör inte rehabiliter-
ingsinsatserna i normalfallet kunna anses vara uttömda. 

 
7 Fr.o.m. 1 juni 2021 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsanpassning (AFS 2020:5). 
8 Prop. 2007/08:136, s. 62. 
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8.1.2 Kvarstående skillnader vid bedömning av rätt till 
sjukpenning respektive sjukersättning  

Som redovisas i tidigare avsnitt innebär den nuvarande lagstiftningen 
att kriterierna för att kunna beviljas sjukersättning är striktare jäm-
fört med kriterierna för att beviljas sjukpenning. Eftersom sjukersätt-
ning beviljas för mer långvarigt nedsatt arbetsförmåga och i någon 
mening är det sista steget i en kedja är den nuvarande ordningen logisk. 
Utredningens föreslagna förändring av arbetsmarknadsbegreppet inne-
bär att det rekvisitet för att kunna beviljas sjukersättning blir lättare 
att uppfylla. Det kommer emellertid även fortsättningsvis samman-
taget uppställas striktare kriterier för att en försäkrad ska kunna be-
viljas sjukersättning jämfört med sjukpenning. Detta eftersom det 
enligt utredningens förslag även framöver kommer krävas en lång-
varigt nedsatt arbetsförmåga och att det inte heller ska finnas åter-
stående rehabiliteringsmöjligheter för att rätt till sjukersättning ska 
föreligga.  

Förändringen innebär således inte en återgång till de villkor som 
gällde före den 1 juli 2008 vad gäller rätten till (icke tidsbegränsad) 
sjukersättning. Enligt det regelverket krävdes endast varaktigt ned-
satt arbetsförmåga. Tidigare fanns inte heller samma krav som i dag 
på att rehabiliteringsmöjligheter inte ska bedömas kunna leda till att 
den försäkrade återfår någon arbetsförmåga. 

8.1.3 Avväganden kring ändrat arbetsförmågebegrepp vid 
prövning av sjukersättning till personer som är 19–29 år 

Enligt nuvarande regelverk kan även försäkrade som är 19–29 år be-
viljas sjukersättning. Bedömningen görs enligt samma kriterier som 
för försäkrade som är 30–64 år, förutom att försäkrade som är under 
30 år endast kan beviljas hel sjukersättning. Ersättningen är endast 
tänkt att ges till den begränsade grupp personer under 30 år som har 
så omfattande funktionsnedsättningar att det är osannolikt att de 
någonsin kommer kunna arbeta.9 I annat fall ska den försäkrade be-
viljas aktivitetsersättning och få relevant stöd att utveckla sin arbets-
förmåga. I många fall är det inte möjligt – och inte heller lämpligt – 
att bedöma och fastställa nivån på en mer varaktig arbetsoförmåga 
för unga personer. Många unga som är aktuella för sjuk- eller akti-

 
9 Prop. 2016/17:1, utgiftsområde 10, s. 52. 
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vitetsersättning saknar ofta, eller har endast begränsad arbetslivs-
erfarenhet. Vidare kan unga fortfarande genomgå en mognadsprocess 
som kan möjliggöra att arbetsförmågan utvecklas ifall ändamålsenliga 
rehabiliteringsinsatser genomförs. Mot bakgrund av detta har utred-
ningen övervägt om den föreslagna förändringen av arbetsmarknads-
begreppet skulle innebära att försäkrade under 30 år som ändå har 
möjlighet att utveckla en arbetsförmåga trots det kan komma att 
beviljas sjukersättning. Det skulle i så fall innebära att andra personer 
än avsett skulle beviljas sjukersättning.  

Den föreslagna förändringen av arbetsmarknadsbegreppet kommer 
göra det något lättare för personer som är 19–29 år att beviljas sjuk-
ersättning. Enligt utredningens förslag ska det emellertid fortfarande 
finnas krav på långvarigt nedsatt arbetsförmåga (se avsnitt 7.2) samt 
att det inte ska bedömas finnas några rehabiliteringsmöjligheter som 
kan ge den försäkrade arbetsförmågan åter (se avsnitt 7.3). Mot denna 
bakgrund torde det sammantaget fortfarande ställas så pass höga krav 
för rätt till ersättning att det även fortsättningsvis endast kommer vara 
en begränsad grupp personer under 30 år som har mer omfattande 
funktionsnedsättningar som kommer att komma ifråga för sjuk-
ersättning.  

Med föreslagen förändring kommer det inte ske någon prövning 
av den försäkrades arbetsförmåga sett till anpassade arbeten, för-
utom ifall ett lämpligt arbete finns tillgängligt för den försäkrade. 
Således skulle exempelvis en försäkrad som på sikt, med relevanta 
rehabiliteringsinsatser skulle kunna utveckla en arbetsförmåga i an-
passade arbeten (men inte i normalt förekommande arbeten) beviljas 
sjukersättning. För merparten av dessa försäkrade torde det dock 
vara svårt att göra mer långvariga prognoser om varaktigheten av 
nedsättningen av arbetsförmågan. Eftersom flera av dessa försäkrade 
inte har någon eller endast ringa arbetslivserfarenhet, torde det också 
vara svårt att bedöma att det inte finns några rehabiliteringsinsatser 
att ta till som kan utveckla arbetsförmågan. Liksom redan gäller i dag 
är det viktigt att Försäkringskassan gör väl avvägda bedömningar och 
utredningar för att säkerställa att det är avsedd målgrupp som be-
viljas ersättningen. Det gäller inte minst ärenden där det är gränsfall 
om den försäkrade uppfyller villkoren för rätt till ersättning eller 
inte. Liksom anges i förarbetena till införandet av reglerna om sjuk-
ersättning till personer under 30 år kan detta innebära behov av mer 
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omfattande utredningar där t.ex. underlag från arbetsterapeut, sjuk-
gymnast, psykolog eller specialpedagog etc. behöver begäras in.  

Utredningen har även övervägt ifall nuvarande arbetsmarknads-
begrepp bör förbli intakt vid bedömning av rätt till hel sjukersättning 
för personer som är under 30 år. Eftersom bedömningen är att mål-
gruppen inte torde vidgas i någon avsevärd utsträckning med det för-
ändrade arbetsmarknadsbegreppet bedöms detta dock inte vara nöd-
vändigt. Som tidigare nämnts är det också bl.a. vissa administrativa 
fördelar med att (enligt huvudregeln) ha samma arbetsmarknadsbe-
grepp inom hela sjukförsäkringen.  

8.2 Förtydliganden av varaktighetskravet 

Utredningens förslag: Ett nytt varaktighetsbegrepp ska införas: 
överskådlig tid som ersätter begreppet stadigvarande. Vid bedöm-
ningen av om arbetsförmågan är nedsatt under överskådlig tid ska 
inte beaktas tid bortom den tidpunkt då sjukersättning som längst 
kan betalas ut. 

Vidare ska förtydligas att varaktighetsbedömningen och bedöm-
ningen av rehabiliteringsmöjligheter utgör olika kriterier där be-
dömningen ska ske i två separata steg. 

 
Skälen för utredningens förslag: Sjukersättning är en ersättnings-
form som är avsedd för de försäkrade som har en långvarig nedsätt-
ning av arbetsförmågan till följd av medicinska orsaker. På så sätt är 
också sjukersättningen den sista ersättningen i en kedja och en natur-
lig fortsättning efter en längre period med sjukpenning, även om för-
säkrade inte alltid har varit långvarigt sjukskrivna innan de beviljas 
sjukersättning. Det övergripande syftet med ersättningen är att den 
blir aktuell först efter att andra möjligheter har uttömts för att få eller 
återfå arbetsförmåga.  

Som framgår av utredningsdirektivet ska denna grundläggande 
princip att sjuk- och aktivitetsersättningen endast ska lämnas till den 
vars arbetsförmåga är långvarigt nedsatt även gälla framöver. Utred-
ningen delar bedömningen att det är rimligt att detta grundläggande 
kriterium kvarstår.  

Ett tydligt varaktighetskrav ihop med kravet på att alla rehabili-
teringsmöjligheter ska bedömas vara uttömda är en viktig signal om 
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att grundprincipen är att samhället inte ska ge upp om människor 
vad gäller deras möjligheter att få eller återfå arbetsförmåga. Sjuk-
ersättning ska ges endast som en sista utväg, när alla möjligheter till 
förbättring bedöms vara uttömda. 

Genom utredningens förslag om ett förändrat arbetsmarknads-
begrepp, där begreppet föreslås bli detsamma som för prövning av 
rätt till sjukpenning, kommer bedömningen bli mer generös. Ett nytt 
arbetsmarknadsbegrepp innebär med stor sannolikhet att det blir något 
lättare att beviljas sjukersättning. För att hitta en rimlig avvägning 
och balans vad gäller de sammantagna kraven för att beviljas sjuk-
ersättning föreslås samtidigt att arbetsförmågan även fortsatt ska 
behöva vara långvarigt nedsatt och att de rehabiliteringsmöjligheter 
som kan medföra återfående av arbetsförmågan ska bedömas vara 
uttömda för att rätt till sjukersättning ska föreligga.  

Eftersom utredningens förslag är att ha samma arbetsmarknads-
begrepp vid prövning av rätt till sjukpenning och sjukersättning får 
varaktighetskravet en ännu mer central roll i frågan om sjukersätt-
ning ska beviljas eller inte. Ett tydligt varaktighetskrav på en lång-
varig nedsättning av arbetsförmågan är således ändamålsenligt för en 
rimlig utformning av regelverket kring sjukersättningen. 

Utredningen redogjorde i avsnitt 6.8 för varaktighetskravet och 
de problem som finns förknippade med framför allt de olika begrep-
pen för tidsrymd och hur lång en prognos om varaktighet av arbets-
förmågans nedsättning egentligen ska vara. I avsnittet beskrevs också 
svårigheten med att göra medicinska prognoser långt in i framtiden. 

8.2.1 Klargörande av att bedömningen utgörs av två delar 

I tidigare avsnitt som har berört varaktighetskravet (se avsnitt 5.2.1 
och 7.7) har utredningen konstaterat att bedömningen av varaktig-
hetskravet enligt gällande rätt innebär två olika kriterier – dels om 
arbetsförmågan är stadigvarande nedsatt, dels om rehabiliterings-
möjligheter återstår. Att bedömningen ska ske på detta sätt framgår 
av lagtextens konstruktion och har bekräftats i domar från HFD. Som 
lagtexten är utformad finns enligt utredningens bedömning inte ut-
rymme för att inkludera frågan om rehabiliteringsmöjligheter i själva 
begreppet stadigvarande. Utredningen har vidare kunnat konstatera 
att formuleringarna i förarbetena är otydliga i denna fråga och i viss 
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utsträckning talar emot hur lagtexten har konstruerats. Av bl.a. utred-
ningens granskning av Försäkringskassans beslut i sjukersättnings-
ärenden framgår också att myndigheten i motiveringen av beslutet 
utan närmare motivering slår ihop de två delarna vid bedömning av 
om varaktighetskriteriet är uppfyllt. I besluten beskrivs ofta begrep-
pet stadigvarande som ”all överskådlig framtid och att medicinsk 
eller arbetslivsinriktad rehabilitering inte bedöms kunna leda till att 
arbetsförmågan kan förbättras”.  

Utredningen är visserligen av uppfattningen att frågan om reha-
biliteringsåtgärder är tätt sammankopplad med frågan om arbetsför-
mågans nedsättning sett över tid. I de fall alla rehabiliteringsåtgärder 
bedöms vara uttömda medför detta i regel också att arbetsförmågan 
kommer vara nedsatt under all överskådlig framtid. Det är svårt att 
föreställa sig ett fall där alla rehabiliteringsåtgärder är uttömda men 
arbetsförmågan ändå inte bedöms kommer vara nedsatt under över-
skådlig tid. Ett sådant fall skulle innefatta en bedömning av återfå-
ende av arbetsförmågan genom självläkning utan behov av vare sig 
medicinsk eller arbetslivsinriktad rehabilitering. En viss uppmjukning 
av bedömningen av om arbetsförmågan är stadigvarande nedsatt vid 
vissa fall av svårbedömda diagnoser där det förelegat en mycket lång-
varig arbetsoförmåga kan dock ses i rättsfallet HFD 2013 ref. 60, där 
HFD anger bl.a. att tidigare perioder med nedsatt arbetsförmåga samt 
dessas längd och orsak ska beaktas. 

Det finns mot denna bakgrund ett behov av att klargöra hur be-
dömningen av varaktighetskriteriet ska göras. Enligt utredningens 
mening bör det tydliggöras att bedömningen ska ske i två separata 
delar, såsom lagtexten också stipulerar. Det första kriteriet, som avser 
arbetsförmågans nedsättning över tid, kan då anses avse arbetsför-
mågans nedsättning över tid oberoende av frågan om medicinsk och 
arbetslivsinriktad rehabilitering. Det måste vara fråga om en sjuk-
dom eller annan funktionsnedsättning som vid en prognosbedöm-
ning ska bedömas bestå och sätta ned den försäkrades arbetsförmåga 
under överskådlig framtid vid sedvanlig behandling eller om inga 
insatser görs.  

Steg två i denna bedömning, dvs. om också rehabiliteringsmöjlig-
heter som kan bedömas leda till återfående av arbetsförmåga kan 
anses vara uttömda och utredningens förslag i denna del, berörs vidare 
i avsnitt 8.3. 
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Uppdelningen av varaktighetskriteriet i två separata rekvisit inne-
bär inte att en bedömning i strikta steg är avsedd; det är alltså inte så 
att frågan om arbetsförmågans nedsättning under överskådlig tid alltid 
måste avhandlas och bedömas innan frågan om återstående rehabili-
teringsmöjligheter kan utredas. En sådan strikt ”trappa” med steg skulle 
också enligt utredningens uppfattning kunna motverka effektivitet i 
handläggningen. Utredningen har kunnat konstatera att Försäkrings-
kassans handläggning av sjukersättningsärenden i dagsläget är utfor-
mad som en ”bedömningskedja” där de olika kriterierna bedöms i 
viss ordning. Detta utgör emellertid mer av interna handläggnings-
rutiner än krav på att bedömningen måste ske i en viss ordning. 

En uttalad bedömning i två separata delar med angivet beviskrav 
för varje steg skulle enligt utredningens bedömning bidra till en tyd-
ligare, mer förutsebar och rättssäker tillämpning av sjukförsäkringens 
bestämmelser och skulle också kunna bidra till mindre osäkerhet och 
fluktuation över tid.  

Ett alternativ som utredningen har övervägt är att i stället ändra 
lagtextens lydelse till att närmre sammanfalla med den sammanslagna 
bedömning som i dagsläget tillämpas av Försäkringskassan och som 
beskrivs i förarbetena, dvs. att begreppet stadigvarande nedsättning 
av arbetsförmågan även inkluderar att rehabiliteringsmöjligheterna 
ska vara uttömda. Nackdelen med en sådan lösning är att man får ett 
mindre precist bedömningsutrymme. Det går inte heller med en sådan 
lösning att exempelvis ställa upp olika beviskrav för de olika stegen 
i bedömningen, något som utredningen anser kan vara motiverat. 

8.2.2 Förtydligande av längden på prognosen 
om överskådlig framtid 

I utredningsdirektiven konstateras att den bedömningen av om en 
person i framtiden kan få arbetsförmåga i ett specialanpassat arbete 
ibland innefattar ett stort mått av presumtion om framtiden. Mot 
denna bakgrund är det relevant med en analys av varaktighetskravets 
ändamålsenlighet i sjukersättningen och aktivitetsersättningen. 
Utredningen har i tidigare analys redogjort för begreppet ”stadig-

varande” och att detta begrepp i förarbeten och i rättspraxis har kon-
staterats vara likställt med att arbetsförmågan ska förväntas vara ned-
satt under all överskådlig framtid. Man kan möjligen ställa sig frågan 
varför inte begreppet all överskådlig framtid har använts direkt i lag-
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texten. Förarbetena ger inget svar på hur lagstiftaren har resonerat i 
denna fråga. 

Utredningen kan konstatera att varken begreppet stadigvarande 
eller all överskådlig framtid är särskilt klargörande vad gäller den 
faktiska tidsrymd som arbetsförmågan ska bedömas vara nedsatt för 
att rätt till ersättning ska föreligga. Några mer utförliga resonemang 
om detta finns inte heller i förarbetena. Inte heller rättspraxis har 
gett någon ledning utöver att det inte behöver vara fråga om någon 
permanent nedsättning eller fram till pensionsåldern. 

Begreppet stadigvarande är också i sig problematiskt eftersom be-
tydelsen inte är särskilt entydig och ordets möjliga synonymer har flera 
olika inriktningar. Det står klart att det inte ska vara fråga om någon 
temporär nedsättning, men betydelsen ”permanent” är inte heller 
korrekt eftersom det samtidigt ska vara fråga om en överskådlig fram-
tid. Förtydligandet av lagtextens begrepp som gjorts i förarbetena 
framstår således inte som helt förenlig med den inneboende betydel-
sen i begreppet stadigvarande. 

Med det sagt kvarstår problem i tolkningen av vad som ska ingå i 
prognosen om den försäkrades arbetsförmåga och att begreppet 
innebär stor osäkerhet. Det finns därför behov av förtydliganden 
kring vad som ska ingå i prognosen och hur bedömningen ska göras. 

En skillnad mot de begrepp som har använts för tidigare ersätt-
ningsformer vid mer långvariga nedsättningar av arbetsförmågan – 
såsom ”varaktig” eller ”avsevärd tid” – är att den nuvarande betydelsen 
all överskådlig framtid har en större betoning på överblickbarheten. 
Tidsrymden ska inte bara vara långvarig; det ska också vara fråga om 
en period som faktiskt kan överblickas. Det ska således vara fråga 
om en ”överskådlig”, och inte en ”oöverskådlig” period. Detta menar 
utredningen är viktigt att ta fasta på. 

Utredningen menar att den centrala utgångspunkten måste vara 
den rimliga medicinska prognos som kan göras av hälso- och sjuk-
vården. Ett krav på varaktighetsprognos som går bortom vad hälso- 
och sjukvården kan göra utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet 
är inte bara mycket högt ställt utan också i praktiken omöjligt att 
uppfylla. Det ska således inte ställas några orealistiska krav på be-
handlande läkare att göra bedömningar om framtidsprognoser som 
inte är görbara enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Ingen läkare 
ska behöva göra en bedömning av prognos som går bortom vad 
professionen tillåter, i tron att detta är vad som krävs enligt regel-
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verket. Utredningen har dock erfarit att det synes råda osäkerhet inom 
främst hälso- och sjukvården kring hur lång prognosen behöver vara 
och vad som krävs av den. 

Det framhålls i förarbetena att bedömningen av om arbetsförmå-
gan är stadigvarande nedsatt eller om ytterligare rehabilitering kan 
leda till att den försäkrade återfår någon arbetsförmåga ska utgå från 
den kunskap som är tillgänglig vid prövningstillfället. Det ansågs inte 
vara rimligt att väga in att det i framtiden skulle kunna komma fram 
behandlingsmetoder eller arbetshjälpmedel som gör att arbetsförmå-
gan då kan återvinnas. Dessa förarbetsuttalanden kan utläsas som 
stöd för att det är en rimlig medicinsk prognos som ska göras. 

HFD har klargjort att denna bedömning också ska vara individuell 
och baseras på utredningen i det enskilda fallet, om inga generella slut-
satser kan dras. Även mer svårbedömda och diffusa sjukdomstillstånd 
kan ge rätt till sjukersättning om utredningen visar på en tillräckligt 
långvarig (dvs. stadigvarande) nedsättning av arbetsförmågan och det 
är sannolikt att kriterierna är uppfyllda. Detta synsätt är också för-
enligt med principerna om fri bevisvärdering samt beaktandet av den 
försäkrades befintliga skick. Försäkringskassan har i sin vägledning 
uttryckt uppfattningen att HFD:s avgöranden innebär att kravet i 
förarbetena om att det ska vara fråga om kroniska sjukdomar och 
irreversibla skador inte kvarstår. Utredningen kan konstatera att 
kroniskt typiskt sett innebär att sjukdomen är långvarig (i motsats 
till akut) och att behandling typiskt sett syftar till att lindra besvären. 
Sjukdomen kan vara tidvis återkommande, långvarig eller livslång. 

En annan svårighet som uppkommer här, liksom i många andra 
sammanhang, är hur idén om en medicinskt renodlad försäkring sam-
verkar med andra aktörers uppdrag och inställning, där helt andra 
idéer kan vara bärande. Här måste ständiga avvägningar göras mellan 
den medicinskt renodlade sjukförsäkringen å ena sidan och princi-
pen om den individuella bedömningen och den försäkrades befint-
liga skick å den andra; eller mellan hälso- och sjukvårdens holistiska 
perspektiv å ena sedan och kravet på renodlade medicinska progno-
ser å den andra. Ett krav på en medicinskt renodlad prognos är svår 
att ställa eftersom hälso- och sjukvårdens perspektiv innefattar även 
andra, mer individuellt betingade faktorer och bedömningen av åter-
fående av arbetsförmåga kan vara beroende också av annan utveck-
ling i den försäkrades liv. 
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Med detta sagt är en viktig del av tydliggörandet av vad all över-
skådlig framtid innebär är att det ska vara fråga om en tidsrymd för 
vilken det är rimligt att göra en medicinsk prognosbedömning. Det 
får accepteras att några alltför långtgående prognoser som avser många 
år framåt i tiden faktiskt inte kommer vara möjligt att göra i de flesta 
fall. En avgörande del av varaktighetsprognosen i sådana fall kommer 
i stället att utgöras av bedömningen av om det återstår rehabiliter-
ingsåtgärder. Det är först när det kan antas att sådana åtgärder inte 
kommer att leda till återfående av arbetsförmågan som sjukersättning 
kan beviljas, oavsett längden på varaktighetsprognosen i sig (se av-
snitt 8.3). 

8.2.3 En i antal år preciserad tidsrymd  
är inte ett lämpligt alternativ  

Begreppet stadigvarande har inte preciserats i förarbeten eller rätts-
praxis till att utgöra ett visst antal år eller på annat sätt en viss pre-
ciserad tidsrymd. Utredningen menar att det även finns goda skäl för 
detta. 

För en ersättning som inte är tidsbegränsad är det inte heller lämp-
ligt att sätta en specifik tidsgräns för bedömningen av nedsättningen 
av arbetsförmågan. Den tidsbegränsade sjukersättningen som upp-
hörde i samband med övriga förändringar av regelverket i juli 2008 
hade ett annat syfte än den icke tidsbegränsade. Där var ersättningen 
tidsbegränsad och kravet på prognosens varaktighet kunde därmed 
också sättas till viss tid. 

Utredningen har därför kommit till slutsatsen att en fast tids-
gräns på exempelvis tre år vid bedömningen av om arbetsförmågan 
är stadigvarande nedsatt inte utgör det lämpligaste alternativet. 

Diskussioner har i den allmänna debatten och t.ex. bland jurister 
på området under åren förts om en sådan gräns på exempelvis tre år 
skulle sättas för varaktighetskriteriet. Om en försäkrad bedöms ha 
nedsatt arbetsförmåga under minst tre år skulle varaktighetskriteriet 
alltså kunna anses vara uppfyllt. Stöd för detta skulle kunna vara att 
det är efter tre år som arbetsförmågan ska följas upp av Försäkrings-
kassan. HFD har vidare särskilt omnämnt denna uppföljning i rätts-
fallet HFD 2011 ref. I–III. 

Utredningen kan emellertid konstatera att en fast tidsgräns skulle 
innebära en relativt stor förändring mot hur varaktighetskriteriet 
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bedöms i nuläget. Inte heller sjukersättning som utgått tills vidare 
enligt äldre regelverk har haft en specifik tidsbegränsning för varak-
tighetsbedömningen. Typiskt sett finns en tidsbegränsning i angiven 
tid när också ersättningen i sig är tidsbegränsad. Sjukersättning be-
viljas dock tills vidare.  

Det finns vidare goda skäl för att tidsrymden all överskådlig fram-
tid ska kunna variera i tid. För en ung person i trettioårsåldern med 
en långvarig sjukdom bör begreppet som utgångspunkt kunna anses 
omfatta en längre tidsrymd än för en äldre person med en välkänd 
besvärsproblematik där prognosen är mer överblickbar. Det bör dock 
betonas att detta framför allt blir en fråga om den medicinska be-
dömningen av sjukdomsbilden i det enskilda fallet. Det kan konsta-
teras att det finns stora variationer i frågan om olika sjukdomar och 
diagnoser och vilka medicinska prognoser som är rimliga att göra i 
varje enskilt fall. En fast tidsrymd om exempelvis tre år är långt ifrån 
en given prognoshorisont för alla sjukdomar. 

Försäkringskassans uppföljningar av arbetsförmågan kan inte vara 
styrande för varaktighetsbedömningen 

Av redogörelsen i avsnitt 7.7.5. framgår bland annat att Försäkrings-
kassans uppföljningar av de försäkrades arbetsförmåga endast i mycket 
få fall, ca 2 procent, har lett till någon omprövning av arbetsförmå-
gan. Regelverket för uppföljningar har vidare ändrats år 2017, från 
en obligatorisk ny utredning av arbetsförmågan inom tre år från be-
slutet om sjukersättning till att en uppföljning av arbetsförmågan ska 
göras minst vart tredje år. 

Utredningen drar mot denna bakgrund slutsatsen att Försäkrings-
kassans uppföljningar av arbetsförmågan vid beviljad sjukersättning 
inte kan vara styrande för varaktighetsbedömningen i sjukersättningen; 
hur denna ska göras och hur lång tidsrymd begreppet all överskådlig 
framtid ska anses innebära. Utredningen har inga invändningar mot 
hur nuvarande utformning av uppföljningarna ser ut. En begränsning 
av varaktighetskravet till t.ex. tre år, och som närmre skulle samman-
falla med tidpunkten för uppföljningen av den försäkrades arbets-
förmåga, skulle enligt utredningens uppfattning och behöva ställa 
betydligt högre krav på dessa uppföljningar, t.ex. genom att en ny 
arbetsförmågebedömning skulle genomföras. En sådan lösning före-
faller emellertid inte vara realistisk eller görbar och det kan alltså 
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konstateras att regelverket kring uppföljning av arbetsförmåga snarast 
har gått i motsatt riktning, mot en mindre omfattande uppföljning 
där det i praktiken endast är de fall där det finns tydliga signaler på 
att den försäkrades arbetsförmåga har förändrats som blir föremål 
för eventuell omprövning av sjukersättningen. 

8.2.4 Varaktighetsprognosen ska maximalt omfatta tid fram till 
tidpunkten då sjukersättning som längst kan utbetalas 

Enligt utredningens bedömning bör den bortre tidsgränsen för pro-
gnosen om all överskådlig framtid vara den tidpunkt då den försäk-
rade som längst kan beviljas sjukersättning. För närvarande är denna 
tidpunkt till och med månaden före den månad då han eller hon 
fyller 65 år.10 I och med kommande förändringarna av den allmänna 
pensionsåldern föreslås denna tidpunkt ändras och följa med pen-
sionsåldern. 

Enligt nuvarande rättsläge kan sjukersättning beviljas endast om 
den försäkrades arbetsförmåga är nedsatt för all överskådlig framtid. 
Det finns här ingen koppling till pensionsåldern, utan bedömningen 
ska göras från tidpunkten som ansökan avser och bedömningen kan 
gå bortom den tidpunkt när den försäkrade uppnår ålder för ålders-
pension och inte längre kan få utbetalning av sjukersättning. 

Denna ordning är problematisk. Det är visserligen i linje med att 
försäkringen ska vara medicinskt renodlad och att hänsyn inte får tas 
till andra faktorer som exempelvis ålder. Inom ramen för utred-
ningens direktiv finns uppdraget att utreda frågan om sjukersättning 
för äldre i förvärvsarbetande ålder. I avsnitt 7.4 föreslår utredningen 
vissa förändringar för dessa försäkrade. Mot denna bakgrund kommer 
sjukersättningen att innehålla vissa undantag för äldre försäkrade och 
principen om medicinsk renodling utan hänsyn till andra faktorer 
kommer inte att vara strikt rådande.  

Denna föreslagna förändring blir således aktuell främst för äldre 
försäkrade i förvärvsarbetande ålder. Avsikten är att enskilda inte ska 
nekas sjukersättning på grunden att arbetsförmågan inte bedöms 
nedsatt över perioden som går bortom tidpunkten för ålderspension 
när frågan om sjukersättning inte längre är aktuell. 

 
10 33 kap. 16 § SFB. 
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Förslaget är nära sammanlänkat med kravet på uttömda rehabiliter-
ingsåtgärder. Utredningen föreslår här att rehabiliteringsåtgärder som 
förväntas ge arbetsförmågan åter först efter sista tidpunkten då sjuk-
ersättning kan utges inte ska beaktas. Detta förslag finns i avsnitt 8.3.3. 

8.2.5 Förslag om ett nytt, tydligare varaktighetsbegrepp 

Utredningen har mot bakgrund av vad som anförts ovan övervägt 
olika alternativ när det gäller varaktighetsbegreppet. Ett alternativ är 
att behålla de begrepp som finns i det befintliga regelverket. Inne-
börden av dessa begrepp skulle kunna förtydligas. Ett annat alterna-
tiv är att ersätta det nuvarande begreppet ”stadigvarande” med ett 
nytt, mer beskrivande begrepp. Ett tredje alternativ vore att kodifiera 
den något mer beskrivande förklaring av begreppet stadigvarande 
som används i förarbetena – dvs. all överskådlig framtid. 

Ett av problemen med det nuvarande begreppet stadigvarande är 
att ordet kan anses ha många betydelser och det är svårt att sätta 
fingret på den faktiska innebörden. För den som endast läser lag-
texten – såsom en försäkrad eller läkare som inte har tid eller kunskap 
att sätta sig in i författningskommentarer i förarbetena eller dom-
stolspraxis – är det detta begrepp man möts av. Typiska synonymer 
till begreppet betonar det bestående; att något är stadigvarande 
innebär att det är permanent, bestående, utan avbrott eller fast, oav-
bruten. Det kan således sägas finnas viss diskrepans mellan begreppet 
och den något mer preciserade innebörden ”all överskådlig framtid” 
som används i förarbetena. Det kan vidare konstateras att betydelsen 
all överskådlig framtid har kommit att bli dominerade när sjukersätt-
ning ska prövas och varaktighetsbegreppet beskrivas. Detta gäller 
såväl Försäkringskassans beslut, som utredningen har sett i den akt-
granskning som genomförts, men också i rättspraxis. Det förefaller 
härmed också finnas ett behov av att vid prövningen definiera och 
precisera begreppet stadigvarande; ordet i sig är inte tillräckligt precist. 

Utredningen har i problemanalysen vidare kunnat konstatera att 
det är svårt att avgöra hur lång tidsrymd som ligger i begreppet stadig-
varande. Enligt förarbetena innebär det all överskådlig framtid. I 
rättspraxis har främst förtydligats vad begreppet inte innebär, fram-
för allt att det inte är fråga om någon ”permanent” nedsättning och 
att stadigvarande inte innebär livslångt eller till pension. Som utred-
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ningen tidigare har redogjort för tolkades begreppet inledningsvis 
som att betyda just permanent. Först genom rättspraxis från HFD 
ändrades tillämpningen. 

Utredningen menar mot denna bakgrund att begreppet stadigvar-
ande får anses mindre lämpligt utifrån hur prognosen vid varaktig-
hetsbedömningen faktiskt ska och måste göras. Det finns anledning 
att lägga betoningen vid överskådligheten.  

Det finns sammantaget starka skäl för att begreppet stadigvarande 
bör ersättas av ett nytt, tydligare begrepp. Utredningen föreslår be-
greppet ”överskådlig tid”. Därmed uppnås flera syften. Det kommer 
tydligare att framgå att betoningen ska ligga på överskådligheten i 
prognosen. Det ska vara fråga om en nedsättning av arbetsförmågan 
som kan förväntas bestå under överskådlig tid, och inte någon oöver-
skådlig tid. Överskådlig tid säger inget om nedsättningens längd i antal 
år, utan om vilken prognos som sjukvården, baserat på vetenskap och 
beprövad erfarenhet, kan göra i det enskilda fallet. I och med detta 
framgår också med önskvärd tydlighet att det inte ställs upp något 
krav på att nedsättningen av arbetsförmågan måste vara permanent 
eller kvarstå fram till pension för att ersättning ska kunna beviljas. 
Därmed minskar också riskerna för missuppfattningar kring progno-
sens längd. Begreppet överskådlig tid kopplar vidare bedömningen 
till ett subjekt; det är inte bara fråga om en svårdefinierad passiv tids-
rymd utan om en prognosbedömning som faktiskt ska göras av någon. 
Detta subjekt utgörs typiskt sett av läkaren som gör en medicinsk 
prognosbedömning, men också av den beslutsfattare på Försäkrings-
kassan som gör den försäkringsjuridiska bedömningen. Detta för-
stärker enligt utredningen kopplingen till behovet av en konkret, 
verklighetsbaserad bedömning. 

Begreppet kan vidare sägas ha stöd redan i befintlig rättspraxis. 
HFD uttalade i rättsfallet HFD 2019 ref. 48 att nuvarande reglering 
”innebär att en prövning ska göras av om den försäkrade till följd av 
sjukdom, helt eller delvis, inte inom överskådlig tid kan försörja sig 
genom arbete eller om denne i stället, helt eller delvis, ska betraktas 
som arbetslös, varvid andra ersättningssystem kan aktualiseras”. 
Rent språkligt kan ”överskådlig tid” läsas som vad läkarvetenskapen 

kan säga i det enskilda fallet. Begreppet kan språkligt anses innebära 
en uppmjukning jämfört med såväl begreppet stadigvarande som det 
tidigare begreppet varaktigt som båda betonar nedsättningens lång-
varighet. Samtidigt som detta nya begrepp föreslås bör därför be-
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tonas att kravet på att arbetsförmågans nedsättning ska vara långvarig 
kvarstår. Kopplingen till den nuvarande, i tillämpning och rättspraxis 
etablerade, beskrivningen från förarbetena att arbetsförmågan ska 
vara nedsatt under all överskådlig framtid är vidare avsiktlig och be-
greppet utgår från de befintliga förarbetena. Genom förslaget om in-
förande av begreppet överskådlig tid menar utredningen att det finns 
förutsättningar för att tillämpningen ska bli enklare och mer ända-
målsenlig. 

Med överskådlig tid ska förstås så långt som en försäkringsmedi-
cinsk prognos av den nedsatta arbetsförmågan kan göras, samtidigt som 
perioden fortfarande är överblickbar. Mot denna bakgrund menar ut-
redningen också att det därför inte torde finnas något behov av till-
lägget ”all” i begreppet. Likaså avser den överskådliga tiden en fram-
åtblickande prognos varför prefixet ”fram-” också är överflödigt. 

8.3 Justeringar och förtydliganden av kravet 
på uttömda rehabiliteringsmöjligheter 

Utredningens förslag: För rätt till sjukersättning får det inte finnas 
några rehabiliteringsåtgärder som kan förväntas medföra att den 
försäkrade återfår arbetsförmågan. Även åtgärder som kan antas 
medföra att en försäkrad får arbetsförmåga ska beaktas för för-
säkrade som aldrig har haft någon arbetsförmåga. Vid denna be-
dömning ska vidare endast beaktas sådana rehabiliteringsåtgärder 
som innebär att den försäkrade bedöms få eller återfå arbetsför-
måga före den tidpunkt då sjukersättning inte längre kan betalas ut. 

En justering ska göras av vilken nivå på arbetsförmågan som 
den försäkrade kan förväntas återfå för att ansökan om sjukersätt-
ning ska kunna avslås på denna grund. I stället för att den försäk-
rade ska bedömas kunna återfå någon arbetsförmåga ska det krävas 
att han eller hon får eller återfår arbetsförmåga motsvarande det 
arbetsutbud han eller hon hade före den tidpunkt som ansökan 
avser för att sjukersättning ska kunna nekas på denna grund.  

Avseende beviskravet för bedömningen av om det finns åter-
stående rehabiliteringsmöjligheter som kan ge eller återge den 
försäkrade arbetsförmåga är det för att sjukersättning ska kunna 
beviljas tillräckligt att det kan antas att det inte finns sådana reha-
biliteringsmöjligheter. 
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Skälen för utredningens förslag: Centralt i bedömningen av om den 
försäkrade ska beviljas sjukersättning är enligt nuvarande regelverk 
om rehabiliteringsmöjligheter av medicinsk eller arbetslivsinriktad 
karaktär kan antas leda till att den försäkrade kan antas återfå någon 
arbetsförmåga, eller om sådan rehabilitering bedöms vara uttömd. 
Denna bedömning blir även fortsättningsvis central för frågan om 
ersättning men kommer sannolikt att få en ännu större betydelse mot 
bakgrund av utredningens övriga förslag om ett förändrat arbets-
marknadsbegrepp med en harmonisering av arbetsförmågebegreppet 
med det som gäller för prövningen av rätt till sjukpenning. Frågan om 
bedömning av uttömd rehabilitering blir då tillsammans med varaktig-
hetskriteriet den viktigaste skiljelinjen mellan ersättningstyperna.  

Vid prövning av rätt till sjukersättning ingår rehabiliteringen som 
ett naturligt led i bedömningen av arbetsförmågan. Utgångspunkten 
bör vara att en sjuk eller skadad person återvinner hälsa och arbets-
förmåga genom olika typer av insatser och inte att försörjningen till-
godoses genom ersättning från socialförsäkringssystemet. Utredningen 
avser inte att förändra denna utgångspunkt. Det är också viktigt att 
betona att de rehabiliteringsmöjligheter som avses består i såväl medi-
cinsk rehabilitering (såsom behandling, medicinering, sjukgymnastisk 
etc.) som arbetslivsinriktad rehabilitering (exempelvis arbetsträning, 
arbetshjälpmedel eller olika former av insatser i bl.a. Arbetsförmed-
lingens regi). I detta är ingen förändring avsedd. 

Försäkringskassan har framfört uppfattningen att det i dagsläget 
inte är kravet på att rehabiliteringsmöjligheterna ska bedömas vara 
uttömda som är anledningen till att allt färre beviljas sjukersättning 
och att detta kriterium inte utgör ett problem vid tillämpningen av 
försäkringen.11 Utredningen kan emellertid konstatera att detta san-
nolikt kan ha sin förklaring i att avslagsbesluten i så hög utsträckning 
grundas på arbetsförmågekriteriet, dvs. att de försäkrade redan vid 
tidpunkten för bedömningen inte bedöms ha nedsatt arbetsförmåga 
i ett förvärvsarbete med minst en fjärdedel.12 Eftersom den stora majo-
riteten av besluten avslås redan på denna grund, det första steget i 
Försäkringskassans ”bedömningskedja”, blir frågan om den stadig-
varande nedsättningen och uttömd rehabilitering mindre relevant. 
Med ett upplättat arbetsmarknadskriterium kommer däremot frågan 
om uttömda rehabiliteringsmöjligheter med stor sannolikhet att ta 

 
11 Se Försäkringskassan (2017), skrivelse till regeringen, s. 10 f. 
12 Se bl.a. avsnitt 7.3.4 och bilaga 3. 
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större plats i bedömningen av rätt till sjukersättning. Fler försäkrade 
kommer sannolikt att bedömas ha nedsatt arbetsförmåga när de be-
döms mot normalt förekommande arbeten i stället för mot alla för-
värvsarbeten. I de fallen blir det relevant att ställa frågan om rehabili-
teringsåtgärder skulle kunna återställa arbetsförmågan i sådant arbete 
och i så fall till vilken del. Det är därför rimligt att anta att rehabili-
teringsfrågan kommer att bli viktigare och spela större roll i den fak-
tiska tillämpningen. 

Med detta sagt finns skäl att se över vissa frågor om rehabiliter-
ingsåtgärder. Det gäller särskilt frågan om rehabiliteringsåtgärder som 
kan förväntas få effekt först i samband med eller efter det att den 
försäkrade till följd av uppnådd ålder inte längre har rätt till sjuk-
ersättning. 

8.3.1 Det ska inte finnas några återstående 
rehabiliteringsmöjligheter – men sådana 
behöver inte faktiskt ha vidtagits  

Av gällande regelverk framgår att alla rehabiliteringsmöjligheter som 
bedöms kunna leda till att den försäkrade återfår någon arbetsför-
måga ska vara uttömda för att rätt till sjukersättning ska finnas. I nu-
varande lagtext eller förarbetena ställs inte något krav på faktiskt 
genomförda rehabiliteringsåtgärder. I rättspraxis, HFD 2011 ref. 63 I 
m.fl., har också slagits fast att någon rehabiliteringsåtgärd inte rent 
faktiskt behöver ha vidtagits. Det finns således inte i nuvarande regel-
verk något krav på några genomförda rehabiliteringsåtgärder. 
Med detta sagt finns ändå vissa problem med begreppet ”uttömda”. 

Formuleringen förekommer inte i lagtexten i den aktuella bestäm-
melsen, men väl i förarbetena, rättspraxis och Försäkringskassans 
dokument och mallar för läkarutlåtanden.13 Utredningen kan vidare 
konstatera att det finns vissa tecken på att det har skett en utveckling 
hos Försäkringskassan, men även i kammarrättspraxis, där det i många 
fall i praktiken uppställs krav på genomförda rehabiliteringsinsatser 
för att dessa ska anses vara uttömda.14 Detta menar utredningen 

 
13 Se t.ex. prop. 2007/08:136, HFD 2019 ref. 69 eller Försäkringskassans mall för läkarutlåtande 
för sjukersättning. 
14 Se t.ex. utredningens aktgranskning av sjukersättningsärenden i bilaga 3 och t.ex. Kammar-
rätten i Göteborg i mål nr 3561-19. 
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utgör en utveckling som alltså inte är i linje med rättspraxis från 
HFD och som inte heller har stöd i lag eller förarbeten.  

Ett krav på att rehabiliteringsmöjligheter ska vara uttömda kan 
lätt uppfattas som att det då krävs att alla möjligheter också ska ha 
prövats i praktiken, vilket alltså inte kan anses vare sig avsett eller gör-
bart. Ett annat problem med begreppet är att det kan ge signaler om 
att ett (för) högt beviskrav ska uppställas för bedömningen, såsom 
att det ska ”uteslutas” att det finns rehabiliteringsmöjligheter som 
kan återge den försäkrade arbetsförmågan. Som har konstaterats i 
avsnitt 7.8 finns inte stöd för att ett sådant krav ska kunna uppställas. 

En annan sak är att resultatet från genomförda rehabiliterings-
insatser av medicinsk eller arbetslivsinriktad natur kan ha bevisvärde 
i frågan om ytterligare sådana kan bedömas medföra att den försäk-
rade kan komma att återfå arbetsförmågan, eller att genomförande 
av sådana åtgärder kan vara behövligt för att göra en rimlig bedöm-
ning av om arbetsförmågan kan anses stadigvarande nedsatt.15 

Utredningen menar mot denna bakgrund att det bör förtydligas 
att något krav på faktiskt genomförd eller uttömd rehabilitering inte 
ställs. Begreppet uttömda bör mot denna bakgrund också ersättas. 
Avgörande för rätt till sjukersättning ska vara att det inte bedöms 
finnas återstående rehabiliteringsmöjligheter som kan förväntas med-
föra att den försäkrade återfår arbetsförmågan. Någon förändring i 
sak är inte avsedd i denna fråga. 

8.3.2 Det ska vara fråga om rehabiliteringsmöjligheter som 
faktiskt kan förväntas leda till ökad arbetsförmåga 

Om Försäkringskassan bedömer att det finns ytterligare åtgärder att 
ta till som kan göra det möjligt att den försäkrade återfår arbetsför-
måga är det viktigt att det även framgår i beslutet vilka dessa åtgärder 
är och varför de bedöms kunna leda till att den försäkrade får eller 
återfår arbetsförmåga till följd av åtgärderna. Det räcker således inte 
med att Försäkringskassan i allmänna ordalag påstår att alla rehabili-
teringsmöjligheter inte är uttömda. Om myndigheten efter sådan ut-
redning kommer fram till att fortsatta rehabiliteringsinsatser inte skulle 
leda till en förbättrad arbetsförmåga inom överskådlig tid, kan sjuk-
ersättning beviljas. 

 
15 Se t.ex. Kammarrätten i Göteborg i mål nr 1432-20. 
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Utredningen vill med detta förtydliga att det endast är sådana 
rehabiliteringsåtgärder som bedöms kunna leda till att den försäk-
rade återfår arbetsförmågan som ska bedömas vara uttömda. Detta 
framgår visserligen redan av tidigare förarbeten och rättspraxis men 
tillämpningen uppvisar emellanåt brister. Det räcker alltså inte att 
konstatera att exempelvis medicinsk planering eller behandling pågår 
för att en ansökan om sjukersättning ska avslås; Försäkringskassan 
måste också utreda huruvida denna behandling eller rehabilitering 
faktiskt bedöms kunna leda till att den enskilde återfår arbetsförmåga 
och om prognosen för detta är sannolik (se avsnitt 7.3.6 om bevis-
kravet för bedömningen). 

Inte heller kan sjukersättning avslås på grunden att medicinsk 
rehabilitering pågår som endast avser att motverka försämring, eller 
med syfte att förbättra den försäkrades allmänna livskvalitet. 

Eftersom det alltid ska ske en individuell bedömning av rätten till 
ersättning är det ofta inte heller tillräckligt att dra generella slutsatser. 
Detta har också slagits fast av HFD (se t.ex. HFD 2013 ref. 60). I dessa 
bedömningar bör utöver behandlande läkare också försäkringsmedi-
cinsk rådgivare (FMR) ha en viktig roll. En FMR:s uppgift är bl.a. 
att analysera den medicinska informationen i ett ärende. Där ingår 
bl.a. att bedöma om sådan medicinsk information visar att det åter-
står några medicinska rehabiliteringsåtgärder, eller om några sådana 
åtgärder borde sättas i. En slutsats utifrån de beslut som utredningen 
har granskat inom ramen för den aktstudie som genomförts är att 
FMR har hörts betydligt oftare i beslut om bifall eller utbyte av sjuk-
penning till sjukersättning jämfört med beslut om avslag på ansökan 
om sjukersättning. Det går inte att dra några långtgående slutsatser 
av detta, men det kan utgöra ett tecken på att fler ansökningar skulle 
bifallas om FMR hördes oftare, då det i dessa fall oftare har gjorts en 
gedigen utredning av om det faktiskt återstår rimliga åtgärder som 
skulle kunna medföra att den försäkrade återfår arbetsförmåga, eller 
om rehabiliteringsmöjligheterna faktiskt är uttömda.  
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8.3.3 Rehabiliteringsåtgärder som kan antas leda till att den 
försäkrade får eller återfår arbetsförmåga först efter 
tidpunkten då sjukersättning som längst kan betalas 
ut ska inte beaktas 

Sjukersättning kan enligt nuvarande regelverk som längst lämnas till 
och med månaden före den månad då den försäkrade fyller 65 år.16 
Ersättningen kan – till skillnad från t.ex. sjukpenning – därmed endast 
betalas ut till den tidpunkt då den försäkrade som tidigast kan ta ut 
garantipension. I dagsläget är denna gräns satt till månaden före det 
att den försäkrade fyller 65 år. Riksdagen har dock beslutat att en rikt-
ålder ska införas i pensionssystemet. Avsikten är att riktåldern på sikt 
ska styra de pensionsrelaterade åldersgränserna i pensionssystemet 
och i angränsade trygghetssystem, däribland sjukersättningen. I takt 
med att riktåldern för allmän pension höjs föreslås även gränsen för 
när sjukersättning ska kunna utbetalas att höjas. 

Gällande regelverk för rätten till sjukersättning tar ingen hänsyn 
till ålder. Också enligt rättspraxis från HFD står det klart att det vid 
prövningen av rätt till sjukersättning inte ska bortses från rehabiliter-
ingsåtgärder av det skälet att de bedöms kunna förbättra arbetsför-
mågan först efter det att den försäkrade har fyllt 65 år. HFD uttalade 
i det aktuella rättsfallet, HFD 2019 ref. 69, bl.a. att det mot bakgrund 
av att sjukersättning endast kan utgå till den månad som den försäk-
rade fyller 65 år kan förefalla naturligt att prövningen av arbetsför-
mågan ska begränsas till den tid som sjukersättning kan lämnas och 
att man ska bortse från rehabiliteringsmöjligheter som visserligen 
kan leda till att arbetsförmåga återfås, men där detta kan beräknas 
ske först efter 65-årsdagen. 

HFD anförde emellertid vidare att en sådan ordning skulle inne-
bära att en försäkrad som närmar sig pensionsåldern bedöms annor-
lunda än en yngre person. Äldre personer skulle då kunna ha rätt till 
sjukersättning när de drabbas av sådana sjukdomstillstånd där det finns 
goda möjligheter till rehabilitering, men dessa åtgärder tar viss tid 
eller kan påbörjas först efter viss tid. Det framgår av förarbeten och 
praxis att prövningen av om en försäkrads arbetsförmåga är nedsatt 
ska göras med utgångspunkt i den försäkrades sjukdom och att annat 
än de medicinska faktorerna – såsom exempelvis den försäkrades 
ålder – inte ska beaktas. Detta innebär, enligt HFD:s slutsatser, att 

 
16 33 kap. 16 § SFB. 
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man vid prövningen inte ska bortse från rehabiliteringsåtgärder av 
det skälet att de bedöms kunna förbättra arbetsförmågan först efter 
det att den försäkrade har fyllt 65 år.  

Enligt nuvarande regelverk finns vid bedömningen av den försäk-
rades arbetsförmåga och rätt till sjukersättning ingen möjlighet att 
ta hänsyn till den försäkrades ålder. En ansökan om sjukersättning 
kan avslås på grund av att rehabiliteringsmöjligheterna inte bedöms 
vara uttömda innan omskolning prövats, trots att den nödvändiga 
omskolningen kommer att vara slutförd en kort tid före 65-årsdagen 
eller ännu senare. Denna ordning framstår enligt utredningens upp-
fattning inte som vare sig ändamålsenlig eller rimlig, oavsett om man 
betraktar ordningen från individens eller samhällets perspektiv. 

HFD har mot bakgrund av de uttalade principen att hänsyn till 
ålder eller andra icke medicinska faktorer inte får tas varit förhind-
rade att begränsa perioden för rehabiliteringsåtgärder till tidpunkten 
då den försäkrade fyller 65 år. Utifrån detta perspektiv är domen 
korrekt. Samtidigt anger HFD att det kan förefalla naturligt att pröv-
ningen av arbetsförmågan ska begränsas till den tid som sjukersättning 
kan lämnas och att man också ska bortse från rehabiliteringsmöjlig-
heter som visserligen kan leda till att arbetsförmåga återfås, men där 
detta kan beräknas ske först efter 65-årsdagen. HFD:s avgörande kan 
därmed enligt utredningens uppfattning också läsas som att ett avgrän-
sade till ersättningens bortersta gräns egentligen är rimlig och ända-
målsenlig, men i dagsläget förhindras av avsaknaden av undantag i 
regelverket 

Utredningen är av uppfattningen att en naturlig gräns för hur långt 
en bedömning för rätten till en ersättning ska sträcka sig är gränsen 
för hur länge denna ersättning som längst kan utbetalas. Det fram-
står inte heller som fruktbart att beakta rehabiliteringsåtgärder, när 
dessa bedöms få effekt först efter att den försäkrade har nått gränsen 
för att kunna beviljas ersättningen. Frågan utgör också en del av dis-
kussionen om omställning och vilka krav som rimligen bör och kan 
ställas på olika personer. Det följer vidare per automatik av denna 
bedömning att arbetsförmågan bedöms vara nedsatt så långt som er-
sättning är möjlig att utge. Alternativet till sjukersättning i detta fall blir 
därmed någon annan ersättning vid nedsatt arbetsförmåga, såsom sjuk-
penning eller möjligen försörjningsstöd i det fall den enskilde saknar 
sjukpenninggrundande inkomst. Själva rehabiliteringsåtgärderna, där-
emot, kommer ju inte att få effekt på arbetsförmågan under den aktu-
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ella perioden. Omständigheten att själva rehabiliteringsåtgärderna 
utförs av hälso- och sjukvården eller exempelvis genom Arbetsförmed-
lingen påverkas inte. Om dessa senare innebär att den försäkrade på 
ålderns höst kommer att kunna arbeta igen är det naturligtvis en 
positiv effekt – men vid det laget är frågan om sjukersättning redan 
överspelad. 

Regelverkets nuvarande konstruktion där undantag saknas får enligt 
utredningens mening emellanåt oönskade konsekvenser. Rehabiliter-
ingskrav bortom gränsen för när sjukersättning kan utbetalas är en 
sådan konsekvens. Inom ramen för denna utredning har emellertid 
föreslagits en del förändringar av sjukersättningen, däribland vissa 
förändrade regler för äldre försäkrade i förvärvsarbetande ålder. För-
slagen innebär i viss utsträckning att de förarbetsuttalanden som 
tidigare gjorts kring att inga hänsyn får tas till individuella faktorer 
såsom ålder, utbildningsnivå, tidigare erfarenhet m.m. inte längre ska 
gälla fullt ut. Utredningens förslag gällande äldre (se avsnitt 7.5) inne-
bär bl.a. att inte samma krav på omställning ska ställas på denna grupp 
försäkrade. 

Mot bakgrund av det ovanstående innebär utredningens förslag 
att bedömningen av om rehabiliteringsåtgärder kan förväntas leda 
till återfående av den försäkrades arbetsförmåga ska begränsas till 
tidpunkten då sjukersättning som längst kan betalas ut (dvs. i dags-
läget t.o.m. månaden före det att den försäkrade fyller 65 år). Endast 
om rehabiliteringsåtgärderna bedöms medföra att den försäkrade åter-
får arbetsförmågan före denna tidpunkt ska ansökan om sjukersätt-
ning kunna avslås på denna grund. 

En fråga som då uppstår är om det bör ställas något krav på att 
den försäkrade dessutom ska hinna använda sin rehabiliterade arbets-
förmåga under en viss tid innan tidpunkten då sjukersättning inte 
längre kan betalas ut inträder. Utredningen menar här att något sådant 
krav inte bör ställas upp. En bedömning av om rehabiliteringsåtgärder 
kommer att kunna medföra ett återfående av arbetsförmåga är svår 
och oprecis som den är. Utöver detta medför återfående av arbets-
förmåga att den försäkrade har möjlighet att fortsätta arbeta i stället 
för att ta ut ålderspension om hen så önskar. Någonstans måste också 
gränsen sättas och tidpunkten som utgör gränsen för när sjukersätt-
ning kan utbetalas framstår som den minst osäkra sådana gränsen. 

Det ovan sagda innebär, läst ihop med utredningens övriga för-
slag, att de uttalanden som gjorts av HFD i det nämnda rättsfallet 
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HFD 2019 ref. 69 inte har samma giltighet ifall regelverket modi-
fieras till att innehålla vissa specifika undantag för äldre försäkrade. 
Utredningens förslag bedöms därför inte heller vara i strid med 
HFD:s avgörande. 

8.3.4 Förtydliganden av rehabiliteringskravet  
vid partiell sjukersättning 

I lagtextens nuvarande lydelse anges att för rätt till sjukersättning 
krävs att arbetsförmågan kan anses stadigvarande nedsatt och att 
åtgärder som avses i 27 kap. 6 § samt i 29–31 kap. SFB (dvs. medi-
cinska och arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgärder) inte bedöms 
kunna leda till att den försäkrade återfår någon arbetsförmåga. Denna 
lydelse ger vid handen att det räcker att den försäkrade genom reha-
bilitering skulle kunna återfå någon, dvs. även en partiell, del av sin 
arbetsförmåga. Strikt tolkad skulle denna skrivning i lagtexten inne-
bära att en försäkrad skulle kunna få avslag på sin ansökan om hel 
sjukersättning även om rehabiliteringsåtgärder samstämmigt endast 
bedömas medföra att han eller hon skulle kunna uppnå en arbetsför-
måga på en fjärdedel (eller t.o.m. ännu mindre då ”någon” inte är 
definierat att avse en viss nivå). På samma sätt skulle en ansökan om 
halv sjukersättning avslås även om den försäkrade bedöms kunna 
återfå arbetsförmåga endast på ”andra halvan”. 

Utredningens uppfattning är att detta får orimliga konsekvenser 
och inte kan anses ha varit lagstiftarens avsikt. Det saknas uttalanden 
i förarbetena som ger vid handen att beviljande av partiell sjukersätt-
ning ska motverkas. Den beskriva situationen diskuteras inte heller 
i förarbetena. Utredningen är också av uppfattningen att partiell sjuk-
ersättning också kan vara ett framgångsrikt verktyg för att behålla 
viss arbetsförmåga och möjlighet till sysselsättning för många män-
niskor. Beviljande av partiell ersättning synes emellertid vara sällsynt 
i tillämpningen. Inte i något av de av utredningen granskade besluten 
hade Försäkringskassan beviljat ersättning partiellt, dvs. på en mindre 
del än den försäkrade begärt. Sådana bifall bör dock vara möjliga när 
det visserligen återstår rehabiliteringsmöjligheter som kan bedömas 
medföra att den försäkrade återfår partiell, men inte full arbets-
förmåga. 

Vissa uttalanden samt utgången i sig i rättsfallet HFD 2013 ref. 60 
ger stöd för utredningens uppfattning i denna fråga. I avgörandet (se 
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avsnitt 5.2.4) hade den försäkrade, som vid tidpunkten för ansökan 
helt saknade arbetsförmåga, ansökt om tre fjärdedels sjukersättning. 
Den medicinska utredningen visade att det fanns en viss förbätt-
ringspotential; efter rehabiliteringsåtgärder bedömdes den försäk-
rade ha möjlighet att komma upp i en fjärdedels arbetsförmåga med 
inte mer. På övriga tre fjärdedelar bedömdes arbetsförmågan vara 
stadigvarande nedsatt utan hopp om förbättring. Högsta förvalt-
ningsdomstolen, som biföll överklagandet och beviljade sjukersätt-
ning på tre fjärdedelar, konstaterade bl.a. att ”ytterligare medicinsk 
eller arbetslivsinriktad rehabilitering kan inte antas kunna leda till 
mer än en fjärdedels arbetsförmåga”. HFD uttryckte med avgörandet 
således uppfattningen att sjukersättning på deltid kan beviljas även då 
det finns chans att den försäkrade kan återfå någon arbetsförmåga (i 
detta fall en fjärdedel).  

Utredningen föreslår mot denna bakgrund att förutsättningarna 
för rätt till sjukersättning och kravet på uttömd rehabilitering ska 
förtydligas så att det är arbetsförmåga på den nivån som ansökan om-
fattar som ska bedömas. Någon förändring i sak är alltså inte avsedd 
i denna del utan det är enligt utredningens mening frågan om ett för-
tydligande av gällande rätt. Det ska alltså finns potential för att arbets-
förmågan ska kunna återställas till samma nivå som tidigare för att en 
ansökan ska kunna avslås på denna grund. Om den försäkrade genom 
rehabiliteringsåtgärder bedöms kunna återfå arbetsförmåga på samma 
nivå som ansökan avser inom all överskådlig framtid ska ansökan 
avslås. Om arbetsförmågan däremot bedöms vara stadigvarande par-
tiellt nedsatt kan sjukersättning beviljas på denna del, även om reha-
biliteringsåtgärder återstår som bedöms kunna ge den försäkrade 
arbetsförmågan åter till viss del. 

Om exempelvis en försäkrad som arbetar halvtid i ett anpassat 
arbete och är sjukskriven på övriga femtio procent ansöker om halv 
sjukersättning ska bedömningen av arbetsförmågan ske på den halv-
tid där han eller hon är sjukskriven. Om den försäkrade genom 
rehabilitering bedöms kunna återfå hela den halva arbetsförmåga 
som är nedsatt (totalt hel arbetsförmåga) kan sjukersättning nekas. 
Om arbetsförmågan däremot bedöms stadigvarande nedsatt med en 
fjärdedel medan en fjärdedel bedöms möjlig att återfå kommer den 
försäkrades ansökan att beviljas partiellt – med en fjärdedels sjuk-
ersättning. Mot bakgrund av detta resonemang och HFD:s avgör-
ande behöver lagtexten korrigeras till att avse arbetsförmågenivån 
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motsvarande den som den försäkrade ansöker om ersättning för, 
eftersom texten vid en strikt tolkning inte tillåter en sådan tillämp-
ning. 

Det kan också i detta sammanhang poängteras att det är viktigt 
att Försäkringskassans gör en korrekt bedömning i denna fråga och 
att myndigheten i beslutsmotiveringen redogör för rätta förhållanden. 
Utredningen har inom ramen för den granskning av beslut som gjorts 
funnit bl.a. att det inte är ovanligt att Försäkringskassan formulerar 
avslagsbeslut med att den försäkrade kan ”ha en arbetsförmåga”, 
”möjliggöra en förmåga” eller liknande när det egentligen krävs att 
personen t.ex. vid ansökan om hel sjukersättning för att ett helt 
avslag ska kunna göras ska bedömas ha en arbetsförmåga som inte är 
nedsatt med minst en fjärdedel. Det är således inte tillräckligt att den 
försäkrade bedöms ha en ”viss arbetsförmåga”, eller ”möjlighet till en 
förmåga på deltid efter rehabiliteringsåtgärder”, för att en ansökan 
ska kunna avslås. Det är viktigt att detta framgår av beslutet. En 
person som endast kan bedömas återfå som mest viss arbetsförmåga 
ska också ha rätt till partiell sjukersättning. 

8.3.5 Mindre justering för att ta hänsyn till personer som 
inte tidigare har haft någon arbetsförmåga 

I nuvarande formulering av lagtexten anges i 33 kap. 6 § SFB att 
rehabiliteringsåtgärder inte bedöms kunna leda till att den försäk-
rade återfår någon arbetsförmåga. Det är emellertid inte säkert att 
den försäkrade tidigare har haft någon arbetsförmåga utan kan ha 
saknat sådan under hela sitt liv. Utredningen föreslår mot denna bak-
grund en justering i formuleringen av kravet på uttömda rehabiliter-
ingsåtgärder genom att orden ”får eller” läggs till före” ”återfår” i be-
stämmelsens lydelse.  

8.3.6 Beviskravet för att rehabiliteringsåtgärder  
ska kunna bedömas vara uttömda 

Utredningen har utifrån uppdraget i direktiven analyserat beviskravet 
i socialförsäkringen, men fokus på gällande beviskrav vid ansökan 
om sjukersättning eller aktivitetsersättning. Utredningen har här funnit 
att mycket pekar på att beviskravet sannolikt är gällande vid sådana 
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ansökningsärenden. I avsnitt 7.4 föreslår utredningen att beviskravet 
sannolikt ska författningsregleras, detta för att bl.a. öka förutsebar-
heten och rättssäkerheten och minska variationen i tillämpningen av 
försäkringen.  

Enligt rådande regelverk krävs att den försäkrades arbetsförmåga 
är stadigvarande nedsatt. Dessutom ska ytterligare medicinsk eller 
arbetslivsinriktad rehabilitering bedömas inte kunna medföra att 
arbetsförmågan förbättras. Det framgår emellertid inte närmre av lag-
text eller förarbeten närmare om vilka krav som ska ställas på bevis-
ningen vid denna bedömning, eller vid vilken punkt en sådan bedöm-
ning ska anses vara godtagbar. 

Utredningen har i analysen av rådande beviskrav kommit till slut-
satsen att det inte i dagsläget finns fog för att ställa upp ett högre 
beviskrav i frågan om uttömd rehabilitering än för bedömningen av 
rätt till sjukersättning som helhet, och att det alltså inte kan krävas 
att detta förhållande ”klarläggs” eller att det ska ”uteslutas” att reha-
biliteringsåtgärder kan ge den försäkrade någon arbetsförmåga åter. 

En möjlig, alternativ tolkning skulle kunna vara att HFD har avsett 
sänka kravet från tidigare, då detta ansetts vara för högt satt. HFD 
ser hursomhelst ut att ha öppnat för att ställa upp ett lägre beviskrav 
avseende rehabiliteringskriteriet än vad som gäller när den enskilde 
först ska ”visa” sin stadigvarande nedsättning.17 

Frågan uppkommer då om kriteriet att alla rehabiliteringsmöjlig-
heter ska bedömas vara uttömda ska omfattas av samma beviskrav 
som ärendet i övrigt, dvs. ”sannolikt”, eller om det finns skäl för att 
ställa upp ett särskilt beviskrav för denna bedömning. 

Mot bakgrund av svårigheterna med att göra medicinska och för-
säkringsmedicinska prognoser om framtiden, samt svårigheten i att 
bevisa ett ”icke-förhållande”, menar utredningen att det finns skäl för 
att ett inte alltför för högt beviskrav bör åläggas den enskilde i denna 
fråga. En lämplig nivå på kravet för den bevisning som den enskilde 
kan förväntas frambringa i denna fråga bör vara att det ska göras antag-
ligt att ytterligare rehabiliteringsåtgärder inte kommer att medföra 
att arbetsförmågan återfås. 
Beviskravet ”antagligt” eller ”kan antas” är ett något lägre beviskrav 

är normalkravet (se avsnitt 7.8). Detta beviskrav harmonierar med 
vad som gäller för aktivitetsersättningens varaktighetskrav (med 
skillnaden att varaktigheten där är begränsad till att uppgå till minst 

 
17 Jfr Mannelqvist, 2012, s. 208 f.  
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ett år). Beviskravet förekommer även i arbetsskadeförsäkringen kring 
frågan om vilket krav som ska ställas på den försäkrades nedsatta 
förmåga att skaffa inkomst, dvs. den ekonomiska invaliditet som den 
försäkrade ha efter en potentiell arbetsskada. 

Formuleringen sammanfaller också med vad HFD uttalar i HFD 
2013 ref. 60 där frågan om den försäkrades arbetsförmåga var stadig-
varande nedsatt och huruvida rehabiliteringsmöjligheterna var uttömda 
var aktuell. HFD uttalade i rättsfallet att den rehabilitering som den 
försäkrade hade genomgått inte hade resulterat i någon förbättrad 
arbetsförmåga utan hennes besvär hade kvarstått i huvudsak oför-
ändrade. HFD konstaterade att ”ytterligare medicinsk eller arbets-
livsinriktad rehabilitering kan inte antas kunna leda till mer än en 
fjärdedels arbetsförmåga”. Det får dock anses högst oklart om Högsta 
förvaltningsdomstolen med detta uttalande har avsett att säga något 
om vilket beviskrav som ska uppställas vid bedömningen av denna 
fråga. 

Beviskravet bör kunna anses vara uppfyllt exempelvis genom att 
den försäkrade uppvisar ett läkarutlåtande om hälsotillstånd där det 
redogörs för varför ytterligare rehabiliteringsåtgärder inte bedöms 
kunna leda till återfående av arbetsförmåga. Detta förutsätter som 
utgångspunkt att det inte finns skäl att ifrågasätta läkarens kompetens 
eller att det finns andra invändningar mot skälen för bedömningen. 

Vid sådant förhållande bör sedan Försäkringskassan, om myndig-
heten inte delar bedömningen, ansvara för att göra sannolikt att det 
ändå återstår rehabiliteringsmöjligheter som kommer leda till att den 
försäkrade återfår arbetsförmågan, och visa vad dessa i så fall består 
i, för att en ansökan ska kunna avslås. Det är viktigt att det här är fråga 
om rehabiliteringsåtgärder där det finns stöd för att dessa faktiskt 
kan medföra en högre arbetsförmåga. Något krav på faktisk evidens 
bör inte ställas, men det ska typiskt sett vara fråga om välbeprövade 
behandlingsmetoder som bygger på forskning och beprövad erfaren-
het. Ledning bör kunna hämtas från diskussionen om kraven på be-
handlingsåtgärder för förebyggande sjukpenning och utredningens 
förslag i denna del (se avsnitt 22.2.2). En bedömning ska alltid göras 
i det enskilda fallet men det måste motiveras varför en viss typ av 
rehabiliterande åtgärd kan förväntas ge eller återge arbetsförmåga till 
individen i just det aktuella fallet, särskilt om detta avviker från vad 
som är allmänt känt för sjukdomsbilden. Det ska alltså inte vara fråga 
om generella omnämnanden att rehabiliteringsåtgärder återstår. I detta 
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kan det vara av värde för Försäkringskassan att begära in ett utlåtande 
från försäkringsmedicinsk rådgivare.18 

Utredningen menar mot denna bakgrund sammantaget att ett väl 
avvägt beviskrav för att rehabiliteringsmöjligheter ska kunna bedömas 
vara uttömda är att den försäkrade gör antagligt att så är fallet. Detta 
kan också formuleras som att kravet innebär att det kan antas att reha-
biliteringsåtgärder inte kommer att medföra att den försäkrade får eller 
återfår någon arbetsförmåga. Detta beviskrav, som alltså innebär ett 
något lägre krav än ”sannolikt”, ersätter således normalkravet vad 
avser detta led i bedömningen. 

8.4 Sjukersättning till äldre i förvärvsarbetande ålder 

Utredningens förslag: Arbetsförmågan hos försäkrade som har 
som mest fem år kvar tills de uppnår den ålder då de inte längre 
kan få sjukersättning utbetald till sig, en ålder som i framtiden kom-
mer att motsvara riktåldern för pension, ska bedömas i förhållande 
till förvärvsarbete i en sådan angiven yrkesgrupp som innehåller 
arbeten som är normalt förekommande på arbetsmarknaden, som 
den försäkrade har erfarenhet av eller till annat lämpligt arbete 
som är tillgängligt för den försäkrade.  

Vid bedömningen av om det finns återstående rehabiliterings-
möjligheter ska det bortses från sådana insatser som syftar till att 
den försäkrade ska kunna arbeta i ett förvärvsarbete, i en sådan 
angiven yrkesgrupp som innehåller arbeten som är normalt före-
kommande på arbetsmarknadenarbete, som han eller hon inte har 
tidigare erfarenhet av. 

 
Skälen för utredningens förslag: Utredningen bedömer att de ovan 
föreslagna förändringarna avseende arbetsmarknadsbegreppet, var-
aktighetskravet och kravet att rehabiliteringsmöjligheterna ska vara 
uttömda kommer innebära lättnader i regelverket som i praktiken 
särskilt kommer underlätta för äldre personer i förvärvsarbetande 
ålder att kunna få sjukersättning. Dessa förändringar kommer enligt 
utredningens bedömning innebära en avsevärt minskad risk för att det 

 
18 Försäkringskassan bör alltid använda sig av ett skriftligt tillvägagångssätt när den försäkrings-
medicinska rådgivaren i faktisk mening konsulteras för råd och stöd i ett enskilt ärende. Ett 
sådant utlåtande ska kommuniceras med den enskilde före beslut, se bl.a. JO:s beslut 3726-2011. 
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ställs omställningskrav som kan uppfattas som orimliga i förhållande 
till den försäkrades ålder. Exempelvis kommer inte avslag kunna 
grundas på att rehabiliteringsmöjligheterna inte bedöms vara uttömda 
om insatserna i praktiken kommer vara slutförda först efter den 
tidpunkt som den försäkrade inte längre kan få sjukersättning.  

Utredningen bedömer att det därutöver även finns skäl att göra 
en ytterligare justering av arbetsmarknadsbegreppet för personer med 
långvarigt nedsatt arbetsförmåga som närmar sig pensionen. Dessa 
särskilda regler ligger i linje med inriktningen att de försäkrades arbets-
förmåga ska prövas mot arbeten som det är rimligt och realistiskt att 
den försäkrade kan få. Mot denna bakgrund anser utredningen att 
särskilda regler för äldre försäkrade behövs för att sjukersättningen ska 
vara en ändamålsenlig förmån. Principen om en medicinskt renodlad 
försäkring har vägt tungt vid bedömningen av hur de särskilda reg-
lerna ska utformas. Vid utformningen av förslagen till dessa särskilda 
regler har utredningen vidare beaktat att de sammantagna lättnaderna 
i regelverket, de generella och de som endast avser äldre försäkrade, 
inte sammantaget ska leda till för stora lättnader i kriterierna för rätt 
till sjukersättning. Som tidigare framgått anges i direktiven att det är 
angeläget att den försäkrades arbetsförmåga i möjligaste utsträckning 
tas tillvara, att regelverket är ändamålsenligt utformat så att rätt er-
sättning ges till rätt person och att det inte är aktuellt att frångå prin-
cipen att sjukersättning endast ska lämnas till den vars arbetsförmåga 
är långvarigt nedsatt. De i detta avsnitt beskrivna förslagen innebär att 
det även fortsättningsvis kommer krävas långvarigt nedsatt arbets-
förmåga på grund av sjukdom samt att det inte ska finnas återstående 
rehabiliteringsåtgärder som kan leda till att individen återfår arbets-
förmågan i ett yrke som hon eller han har erfarenhet av. Förslagen 
innebär inte heller att äldre helt undantas från krav på omställning. 
Omställningskrav kommer fortfarande ställas, men förslagen syftar 
till att kraven ska uppfattas som rimliga. 

De aktuella förslagen innebär naturligtvis inte att sjukersättning 
ska betalas ut vid besvär som kommer sig av normalt åldrande och 
som inte medför svårigheter som sätter ner den försäkrades arbets-
förmåga. De syftar således heller inte till att införa en generell möj-
lighet till arbetstidsförkortning för äldre, eftersom det fortfarande 
kommer krävas att arbetsförmågan är nedsatt på grund av sjukdom. 
Vidare framgår redan av nuvarande förarbeten att möjligheten att 
bevilja sjukersättning på en fjärdedels nivå bör tillämpas restriktivt 
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och att nedsatt prestationsförmåga som har samband med normalt 
åldrande inte ska ge rätt till ersättning på denna nivå.19 Detta kom-
mer även gälla framgent.  

8.4.1 Vid en viss ålder bör det ställas mindre 
omfattande omställningskrav  

Det är positivt för såväl samhället som individen att individen inte 
lämnar arbetslivet i förtid. Hänsyn till ålder vid bedömningen av rätten 
till sjukersättning kan vara svårt att förena med strävan om ett längre 
arbetsliv som bland annat höjda åldersgränser i ålderspensionssyste-
met syftar till. 

Utredningen konstaterar dock att det finns vissa försäkrade som 
efter ett långt arbetsliv i psykiskt och/eller fysiskt slitsamma arbeten 
inte kan arbeta fram till pensionen. Dessa personer omfattas visser-
ligen av de generella förslagen om ändringar i rätten till sjukersättning 
som presenteras i det här betänkandet. Utredningen bedömer dock 
att omställningskraven likväl kan framstå som alltför stränga för vissa 
äldre försäkrade. Enligt Delegationen för senior arbetskraft behövs 
vidare åtgärder för att både få till stånd ett längre arbetsliv för fler 
och för att underlätta för dem som behöver gå i tidig pension.20 Ut-
redningen bedömer att det därmed finns behov att införa en särskild 
reglering för personer som på grund av sin ålder befinner sig nära 
arbetslivets slut och inte har rimliga möjligheter till omställning. Den 
föreslagna särskilda regleringen är generellt formulerad och gäller där-
med alla äldre, oavsett vilket eller vilka arbeten de har arbetat inom. 
Förslaget har dock formulerats särskilt med försäkrade i slitsamma 
arbeten i åtanke.  

Sjukersättningen varken är eller ska vara en yrkesförsäkring, utan 
en omställningsförsäkring. Rätt åtgärder ska dock riktas till rätt per-
soner och rimliga omställningskrav bör ställas. I likhet med Arbets-
förmågeutredningen21 bedömer denna utredning att det är rimligt att 
det ställs större krav på omställning på unga än på äldre. De unga har 
stora delar av arbetslivet framför sig. Att vidareutbilda sig och pröva 
på olika yrken är en naturlig del av ungas liv, medan den som är 
förankrad i sin yrkesroll och har kort tid kvar till pension kan ha en 

 
19 Prop. 1992/93:31 s. 65 och 83. 
20 SOU 2020:69 s. 233. 
21 Dir. 2008:11. 
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mer motiverad önskan att ett annat arbete ska innebära att redan 
förvärvad erfarenhet och kunskap kan tas tillvara. Det är också rim-
ligt att samhällets insatser för omställning blir mera omfattande för 
den som är yngre än för den som närmar sig pensionsåldern och 
därmed har kortare tid kvar på arbetsmarknaden.22 

Det är alltså utredningens bedömning att det inte är rimligt att 
ställa samma omfattande rehabiliterings- och omställningskrav på 
äldre som på yngre personer. Detta med hänsyn dels till de samhälle-
liga kostnaderna för omfattande rehabiliteringsinsatser som riskerar 
att inte leda till att individen arbetar ytterligare många år, dels till 
individen som ska genomgå insatserna. Krav på omställning sent i 
yrkeslivet, till annat arbete, hos annan arbetsgivare med eventuella 
krav på utbildning, kan orsaka stress och därmed försämra hälsan 
ytterligare. Att driva kravet på omställning riskerar att bli oskäligt för 
den enskilda individen och kan uppfattas som orimligt av allmänheten. 

Personer som inte har möjlighet att försörja sig genom arbete och 
som inte beviljas sjukersättning kan vidare se sig nödgade att ta ut 
ålderspension i förtid, vilket inte är önskvärt. För personer med kort 
tid kvar i arbetslivet, där omställning till annat arbete är utsiktslös 
eller mycket svår, kan möjligheten att ta ut pension framstå som enda 
rimliga möjligheten till försörjning. Det kan emellertid innebära bety-
dande ekonomiska konsekvenser för individen eftersom tidpunkten 
för utträde från arbetslivet har betydelse för pensionens storlek. 
Detta riskerar i synnerhet att drabba personer med låga inkomster.23 
Varje år den enskilde kan skjuta upp ett uttag av ålderspension kan 
därmed få ett stort ekonomiskt värde. Detta är betydelsefullt för den 
enskilda försäkrade och för samhället med färre äldre som har svårt 
att försörja sig genom sin ålderspension. 

Utredningens bedömning är därför att det är rimligt att ställa lägre 
omställningskrav på de försäkrade som närmar sig pensionsåldern. 
Kunskap och erfarenheter som individen har ska användas, men kravet 
att utbilda sig för att ställa om till ett för individen helt nytt arbete 
bör utgå.  

Arbetsförmågeutredningen har anfört att försäkringen i närheten 
av pensionsåldern bör närma sig en yrkes- eller yrkesområdesförsäk-
ring och att det är svårt att hävda att man inte fortfarande ska anses 
kunna ta ett arbete inom det egna yrkesområdet oavsett om det ger 

 
22 SOU 2009 :89 s. 217 
23 ISF rapport 2014:7, Striktare sjukförsäkring och tidig ålderspensionering. Se även avsnitt 7.4.7. 
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lägre inkomst eller inte. En byggnadsarbetare bör dock de sista åren 
i princip få begränsa arbetssökandet till arbeten inom eller nära det 
egna yrkesområdet. På samma sätt bör en tjänsteman med admini-
strativa uppgifter få begränsa sig till att söka ett arbete där de egna 
arbetserfarenheterna kan komma till nytta direkt. När aktivitetsned-
sättningen är av sådan art att ett totalt byte av yrkeskompetens är 
nödvändigt bör kravet på egen försörjning bara ställas om andra 
uppenbara kompetenser direkt kan användas.24 

Denna utredning instämmer i Arbetsförmågeutredningens bedöm-
ning och anser att en försäkrad alltså inte bör kunna beviljas sjukersätt-
ning om denne kan arbeta inom det egna yrkesområdet. Det bör inte 
ställas högre krav på omskolning eller andra omställningsinsatser för 
den försäkrade än att denne kan fortsätta arbeta inom det egna yrkes-
området, med arbeten som han eller hon sedan tidigare har erfaren-
het av. 

8.4.2 Vilken typ av särskilda regler bör införas? 

Vid utformningen av särskilda regler som gör det möjligt att beakta 
den försäkrades ålder eller andra individuella faktorer vid bedöm-
ningen av rätten till ersättning är det relevant att skilja mellan regler 
som är utformade som ventiler och regler som är utformade som 
undantag, där ventilen är en mer allmänt hållen möjlighet till avvikelse 
från en huvudregel. Fördelen med ventiler är att lagstiftningen inte 
behöver innehålla en uppräkning av alla faktorer som kan beaktas. 
Nackdelen med en ventil är att det är svårt att förutse vilka situa-
tioner som omfattas av den. Fördelen med ett undantag är att det är 
relativt förutsebart när det blir tillämpligt medan nackdelen är att ett 
sådant inte tillåter att liknande fall omfattas av undantaget. Ventiler 
används ofta eftersom det är svårt för lagstiftaren att förutse alla situa-
tioner där det kan tänkas finnas skäl att avvika från en huvudregel. 
Ventiler kan dock genom den faktiska tillämpningen riskera att 
tillämpas som undantag.25 

Tidigare har funnits särskilda regler som gett utrymme att vid be-
dömningen av rätten till sjukersättning ta hänsyn till ålder och andra 
individuella faktorer. Exempelvis har funnits bestämmelser som till-

 
24 SOU 2009:89 s. 220. 
25 Se vidare SOU 2019:2 s. 51–52. 
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lämpats på så sätt att om den försäkrade var under 60 år var utrym-
met för att beakta andra än medicinska förhållanden mycket begränsat. 
Försäkringskassan har vidare lämnat ett förslag om äldre försäkrade, 
som innebär att det ska bli möjligt att ta hänsyn till att det kan finnas 
särskilda skäl att beakta individuella omständigheter för den som har 
få arbetsår kvar till ålderspensioneringen och vill att sådana skäl 
beaktas.26 Förslaget syftar enligt Försäkringskassan till att begränsa 
ökningen av sådana långa sjukfall där förutsättningarna för återgång 
i arbete är mycket begränsade. Förslaget är formulerat enligt följande: 

Om det finns särskilda skäl får myndigheten på den försäkrades begäran, 
från och med den tidpunkt ålderspension tidigast kan beviljas, beakta 
individuella omständigheter vid bedömning av arbetsförmågan. 

En ventil, exempelvis med utrymme för en individuell prövning med 
möjlighet att ta hänsyn till flera olika faktorer som påverkar indivi-
dens möjlighet till omställning, har likväl fördelar. Exempelvis går inte 
att förutsätta att alla individer i en viss åldersgrupp har samma sorts 
omställningssvårigheter. Att undanta samtliga äldre försäkrade kan 
innebära att den omställningspotential som finns hos många inte tas 
tillvara. 

I direktiven anges just att det är angeläget att den försäkrades 
arbetsförmåga i möjligaste utsträckning tas tillvara och att regelverket 
är ändamålsenligt utformat så att rätt ersättning ges till rätt person. 
Det anges dock även att det inte är aktuellt att frångå den grundläg-
gande principen att sjuk- och aktivitetsersättningen endast ska lämnas 
till den vars arbetsförmåga är långvarigt nedsatt. 

Utredningen konstaterar att den nuvarande principen är att ersätt-
ning endast ska lämnas till den vars arbetsförmåga är långvarigt ned-
satt på grund av sjukdom och anser att sjukersättningen måste ses i 
sitt sjukförsäkringsrättsliga sammanhang. Mot denna bakgrund görs 
bedömningen att det även fortsättningsvis endast bör vara just ned-
satt arbetsförmåga på grund av sjukdom som ska utgöra grund för 
ersättning. Det är därmed inte lämpligt att föra in andra än medicinska 
skäl vid prövning av arbetsförmågans nedsättning. En allmän och 
generell möjlighet att ta hänsyn till sådana individuella omständig-
heter som ålder, bosättningsort, social situation eller arbetsmarknad 
bör inte tas med som bedömningsgrunder så länge sjukersättningen 
är en förmån inom sjukförsäkringen.  

 
26 Försäkringskassan (2017), Skrivelse till regeringen.  
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Utredningen bedömer därmed att särskilda regler i form av ventiler 
är alltför generellt hållna och riskerar godtyckliga bedömningar. 
Vilka individuella omständigheter som ska beaktas exempelvis enligt 
Försäkringskassans förslag framgår inte uttryckligen av lagtexten, 
varför bedömningen kan bli svårförutsedd för den försäkrade. Även 
om de individuella omständigheterna preciseras kan likväl frågor om 
hur de ska beaktas och vilken tyngd de ska ha vid bedömningen upp-
stå. Den regel om möjligheten att ta hänsyn till särskilda skäl som 
gällde före den 1 juli 2008 var vidare inte begränsad till en viss ålder, 
varför den genom den faktiska tillämpningen kom att gälla även andra 
än dem den var avsedd för.27 

För att förhindra en liknande utveckling är aktuellt förslag om 
nya regler utformade som undantag i stället för regler i form av 
ventiler. Det bör alltså inte vara möjligt för beslutsfattaren att, vid 
bedömningen av en försäkrads rätt till ersättning, beakta den för-
säkrades ålder. Vid en specificerad ålder ska i stället den försäkrade 
omfattas av andra regler. Genom att det anges konkret i lagtext hur 
bedömningen ska göras blir bedömningsutrymmet tydligare. För 
den försäkrade blir regeln enklare att förstå och den som har att till-
lämpa lagstiftningen får enklare att administrera den. Prövningen 
blir därmed mer förutsebar och alltså mer formellt rättssäkert. Detta 
samtidigt som de faktorer som är önskvärda att beakta genom en 
allmänt utformad ventil kan få genomslag. Eftersom det är just ålder 
som ska beaktas behövs ingen allmänt formulerad ventil som ger 
generell möjlighet att beakta individuella faktorer. Ett generellt undan-
tag kan också anses i lägre grad sätta principen om en renodlad 
medicinsk försäkring ur spel, än en ventil med möjlighet till beakt-
ande av individuella faktorer som utbildning eller bosättning vid 
bedömningen av rätten till ersättning.  

Utredningen har även övervägt alternativ som innebär att försäk-
rade som arbetat inom ett visst yrke eller ett visst antal år kvalificerar 
sig för ersättning. En sådan utformning av reglerna vore visserligen än 
mer precis än de förslag på undantagsregler som utredningen lägger 
fram, men bedömningen är att sådana lösningar skulle bli alltför spe-
cifika och därmed riskera att leda till tröskeleffekter, inte minst vid 
bedömningen av vilka arbeten eller arbetsuppgifter som ska anses 
kvalificera den försäkrade, och därmed vilka som inte ska anses göra 
det, eller hur många år den enskilde ska ha arbetat och hur dessa ska 

 
27 Försäkringskassan 2017, s. 2. 
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beräknas. Vid jämförelsen med andra nordiska länder framkommer 
vidare att sådana lösningar kan bli mycket tekniska. Utredningen an-
ser att undantag som är mer generella medför en dynamik som inne-
bär att bedömningen i det enskilda fallet inte behöver riktas in på 
exempelvis beräkning av antal år i ett visst arbete.  

8.4.3 Ålderskvalifikation 

De särskilda reglerna för äldre motiveras av att det inte är rimligt att 
ställa samma krav på omställning på äldre personer i förvärvsarbetande 
ålder som på yngre. Gränsen för när det inte längre är rimligt att 
ställa samma krav är givetvis flytande. Det kan anses att någon fast 
gräns relaterad till ålder därför inte ska införas alls, utan att snarare 
bör avgörande vara den försäkrades faktiska möjligheter till omskol-
ning eller rehabilitering samt hur många yrkesverksamma år den 
försäkrade med sådana åtgärder förväntas få. Exempelvis skulle vissa 
äldre försäkrade genom omskolning till annat arbete kunna arbeta 
fler år än fram till riktåldern i pensionssystemet. Som anförts ovan 
skulle möjligheten till en bedömning utifrån dessa faktorer dock 
innebära reglering i form av ventiler, vilket bedöms ha nackdelar i form 
av exempelvis bristande förutsebarhet. Genom införandet av en sär-
skild ålder när särskilda regler ska gälla, en ålderskvalifikation, blir 
systemet mer förutsebart. Nämnda faktorer kan i stället få genomslag 
i utformandet av de särskilda regler som blir aktuella för de som 
uppfyller ålderskvalifikationen. 

Utredningen anser visserligen att ensidigt fokus vid den försäk-
rades ålder bör undvikas, men konstaterar liksom Försäkringskassan 
att det inte går att bortse från det faktum att arbetslivet för många 
tar slut runt 65 års ålder. Mindre strikta krav för att beviljas ersätt-
ning för äldre kan inte heller anses diskriminerande, eftersom det för 
att det ska vara frågan om diskriminering ska viss person eller grupp 
missgynnas av förslaget vilket inte är aktuellt här eftersom de som 
för tillfället inte tillhör den aktuella åldersgruppen så småningom 
kan komma att göra det.28 

 
28 Försäkringskassan 2017 s. 15.  
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Vilken ålder ska kvalificera den försäkrade för de särskilda reglerna? 

Vid bedömningen av vilken ålder som ska kvalificera den försäkrade 
för särskilda regler är ett möjligt alternativ att relatera åldern till 
ålderspensionssystemet. Utredningen En trygg sjukförsäkring med 
människan i centrum föreslår att särskilda regler för rätten till sjuk-
penning ska gälla för försäkrade som uppnått den ålder då det är som 
tidigast är möjligt att ta ut inkomstgrundad ålderspension, i dag 62 år, 
och fram till och med den månad då den försäkrade som tidigast kan 
ta ut garantipension, i dag månaden för när den försäkrade fyller 
65 år.29 Även Försäkringskassan har föreslagit regler för äldre vid pröv-
ning av rätten till sjukersättning som ska gälla från och med det år 
den försäkrade uppnår den tidpunkt då ålderspension tidigast kan 
beviljas.30 

Utredningen bedömer att en ålderskvalifikation i linje med dessa 
förslag kan leda till att för få försäkrade omfattas av de särskilda reg-
lerna för äldre. Vidare är tidpunkten för när den försäkrade tidigast 
kan ta ut inkomstgrundad ålderspension inte heller relaterad till hur 
länge den försäkrade kan ha sjukersättning, om sådan ersättning be-
viljas.  

Att fler personer framöver förväntas kunna förvärvsarbeta i högre 
åldrar än i dag och att pensionsåldern därför kommer höjas kontinu-
erligt under kommande år utgör enligt utredningens bedömning skäl 
till att en fast undre åldersgräns för särskilda regler för äldre inte bör 
fastställas. Utredningen bedömer att det i stället är rimligt att relatera 
åldersgränsen till den bortre gränsen för när sjukersättning ska betalas 
ut. I dagsläget kan sjukersättning lämnas som längst till och med 
månaden före den månad då den försäkrade fyller 65 år (33 kap. 16 § 
SFB), men det finns även förslag om att denna bortre gräns i fram-
tiden ska flyttas så att den sammanfaller med riktåldern för ålders-
pension.31 

Hur lång tid ska då den försäkrade ha kvar tills när sjukersättning 
inte längre kan utbetalas, för att denne ska vara kvalificerad för de 
särskilda reglerna? Utredningen konstaterar att någon uppföljning 
av arbetsförmågan för de som beviljats sjukersättning inte längre ska 

 
29 SOU 2020:6 s. 172. 
30 Försäkringskassan 2017, s. 14. 
31 Socialdepartementet, Regeringskansliet, Promemoria 2021-03-08, S2021/02250, Konsekvenser 
av justerade åldersgränser i pensionssystemet och i andra trygghetssystem, s. 5 och Ds 2019:2, 
Höjda åldersgränser i pensionssystemet och i andra trygghetssystem, s. 26 och 177–180. 
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genomföras när den försäkrade fyllt 60 år.32 Denna ordning grundas 
på att utsikterna att återfå arbetsförmågan vid denna ålder ofta är 
begränsade och kan därmed ses som ett i praktiken redan gällande 
undantag för äldre i reglerna om sjukersättning.  

Fr.om. att den försäkrade nått 60 års ålder t.o.m. den försäkrade 
inte längre kan få sjukersättning är det alltså i dag fem år. En tidsperiod 
om fem år framstår enligt utredningens bedömning också som en väl 
avvägd period för de föreslagna särskilda reglerna för äldre. En kor-
tare tid än så kan leda till att alltför få försäkrade omfattas av reglerna, 
medan en längre tid kan innebära att alltför många gör det. 

Den aktuella tidsperioden innebär vidare att de särskilda reglerna 
för äldre är synkroniserade med de nuvarande reglerna om tidpunkten 
för när någon uppföljning av den försäkrades arbetsförmåga inte längre 
kan ske. En sådan synkronisering är inte nödvändigtvis ett mål i sig, 
men i praktiken kan det exempelvis underlätta förståelsen för reglerna. 
Det finns även förslag om att även reglerna om uppföljning av arbets-
förmåga ska knytas till riktåldern för pension.33 Det kan konstateras 
att inget således hindrar att den ålder som ska gälla för att en försäk-
rad ska vara kvalificerad för de särskilda reglerna för rätten till sjuk-
ersättning för äldre även i framtiden är densamma som åldern för när 
det inte längre ska göras någon uppföljning av den försäkrades arbets-
förmåga.  

När det gäller en övre åldersgräns för de särskilda reglerna för äldre, 
behöver en sådan inte regleras; den tidsgränsen är densamma som 
hur länge sjukersättning som längst kan utbetalas. 

Vidare kan konstateras att gränsdragningen visserligen kan upp-
fattas som orättvis för de försäkrade som har kort tid kvar innan de 
når den åldersgräns som ska gälla för att omfattas av reglerna om äldre 
försäkrade. Utredningen vill dock framhålla att de som är yngre än den 
aktuella åldern och som kan ha behov av sjukersättning likväl om-
fattas av de övriga förslagen om förändringarna i generösare riktning 
vad gäller rätt till denna förmån. 

 
32 33 kap. 17 § SFB. 
33 Ds 2019:2, Höjda åldersgränser i pensionssystemet och i andra trygghetssystem, s. 27 och 180. 
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Särskilda regler oavsett den försäkrades initiativ 

I skrivelsen från Försäkringskassan med förslag om särskilda regler 
för äldre föreslog myndigheten att för att det skulle vara möjligt att 
beakta individuella omständigheter för den som har få arbetsår kvar 
till ålderspensioneringen ska initiativet till att beakta särskilda skäl 
komma från den försäkrade. Ordningen föreslogs med motiveringen 
att om initiativet inte skulle behöva komma från den försäkrade 
skulle det innebära att Försäkringskassan skulle kunna tvinga på den 
försäkrade sjukersättning mot dennes vilja med motiveringen att det 
finns särskilda skäl.34 

Utredningen bedömer att en ordning som innebär att det beror 
på den enskilde försäkrade vilka regler som ska bli tillämpliga i dennes 
ärende har nackdelar. Bland annat krävs att den försäkrade har fått 
sådan information att denne förstår skillnaden på de olika alternativen 
och hur denne ska gå tillväga för att åberopa de särskilda reglerna. 
Processuella frågor kring vad som ska gälla om den enskilde ångrar 
sig vid om- eller överprövning av det första beslutet måste vidare han-
teras. Utredningen har vidare inte hittat andra förmåner där den för-
säkrade är skyldig att åberopa särskilda regler för att sådana ska vara 
tillämpliga. Utgångspunkten är dessutom att rätt ersättning ska gälla 
i det enskilda fallet.35 Bedöms rätt till sjukersättning finnas ska För-
säkringskassan i regel byta ut sjukpenningen till sjukersättning. Om 
äldre ska bedömas på annat sätt än övriga försäkrade när det gäller 
utbyten, exempelvis genom att det ska finnas större möjligheter att ta 
hänsyn till den försäkrades vilja, finns stor risk för osakliga variatio-
ner i tillämpningen. Utredningen bedömer därmed att det ska vara 
möjligt för Försäkringskassan att bevilja även en äldre försäkrad sjuk-
ersättning när han eller hon ansökt om sjukpenning. 

8.4.4 Arbetsförmågebegreppet  

Som framgått i avsnitt 7.3 föreslår utredningen en generell föränd-
ring av det arbetsmarknadsbegrepp som den försäkrades arbetsförmåga 
ska prövas mot vid bedömning av dennes rätt till ersättning. Även 
med beaktande av nämnda generella förändring kan kraven för att en 
äldre försäkrad ska beviljas sjukersättning uppfattas som allt för stränga. 

 
34 Försäkringskassan 2017, s. 14. 
35 Jfr prop. 2002/03:89 s. 46 f. och prop. 2007/08:136, s. 88–89. 
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Om en äldre person behöver ställa om till ett nytt arbete, kanske 
först efter omfattande rehabiliterings- och omskolningsinsatser, finns 
en risk att personen inte får ett arbete efter att rehabiliteringen av-
slutats, om personen har få år kvar i arbetslivet. Med hänsyn till att 
vi lever allt längre och att det är väsentligen friska år som läggs till i 
livet finns dock en nationell inriktning om ett förlängt arbetsliv som 
innebär att vi ska arbeta längre och även vara beredda på omställning 
till annat arbete. Det behövs inte minst med hänsyn till landets 
pensions- och välfärdsambitioner. Att helt undanta äldre från gängse 
regler i sjukförsäkringen som innebär krav på omställning till efter 
viss tid, går emot denna inriktning och är därför inte aktuellt. Ett 
sådant generellt undantag för äldre riskerar vidare att normalisera en 
uppfattning av äldre som mindre kapabla till omställning och inlär-
ande samt därmed stärka uppfattningar som leder till åldersdiskrimi-
nerande strukturer.  

Genom att prövningen görs gentemot förvärvsarbete, i en sådan 
angiven yrkesgrupp som innehåller arbeten som är normalt förekom-
mande på arbetsmarknaden, som den försäkrade redan har erfarenhet 
inom ges ökade möjligheter att ta tillvara den försäkrades kompetens. 
Personer med långa yrkesliv, kanske i ett slitsamt arbete, som har svårt 
för att arbeta fram tills det är möjligt att beviljas pension får möjlig-
het att beviljas sjukersättning utan att det ställs krav på omfattande 
omskolning i slutet av arbetslivet. 

Att prövningen görs även gentemot andra tillgängliga lämpliga 
arbeten innebär att det inte är aktuellt med sjukersättning för äldre 
försäkrade som har ett arbete som de har arbetsförmåga inom eller har 
fått ett konkret erbjudande om ett arbete som den försäkrade också 
klarar att arbeta i. Detta gäller även om det rör sig om skyddade eller 
subventionerade arbeten. Här ska samma bedömning göras som vid 
motsvarande bedömning vid rätten till sjukpenning eller utredningens 
ovan beskrivna förslag om generella ändringar i bedömningen av rätten 
till sjukersättning. En försäkrad med ett erbjudande om ett skyddat 
arbete kommer således vid arbetsförmågebedömningen att jämföras 
mot såväl detta arbete som övriga förvärvsarbeten i en sådan angiven 
yrkesgrupp som innehåller arbeten som är normalt förekommande 
på arbetsmarknaden där denne har erfarenhet.  
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Åtskillnad mellan arbetslösa och anställda försäkrade bör undvikas 

Ett alternativ till att arbetsförmågan hos äldre försäkrade bedöms i 
förhållande till sådana förvärvsarbeten, i en angiven yrkesgrupp som 
innehåller arbeten som är normalt förekommande på arbetsmarkna-
den, där han eller hon har erfarenhet vore att arbetsförmågan hos äldre 
försäkrade bedöms gentemot endast deras nuvarande arbete eller annat 
arbete som deras arbetsgivare erbjuder. Detta skulle i större utsträck-
ning möjliggöra för fler personer att arbeta kvar på sitt nuvarande 
arbete på deltid. En sådan utformning av reglerna innebär att alla 
arbetsuppgifter som arbetsgivaren i det specifika fallet kan erbjuda 
den försäkrade ska beaktas. Den försäkrade prövas därmed mot fler 
tänkbara arbetsuppgifter än utredningens förslag, eftersom den för-
säkrade enligt utredningens förslag endast mot sådana yrken som han 
eller hon har erfarenhet av. En sådan utformning av reglerna innebär 
dock att den försäkrade endast prövas mot sin nuvarande arbetsplats, 
inte som enligt aktuellt förslag även mot andra tänkbara arbetsgivare. 
Ett sådant alternativ stämmer vidare överens med förslag om änd-
ringar i rätten till sjukpenning som Utredningen En trygg sjukför-
säkring med människan i centrum föreslår.36 Nackdelen ett sådant 
alternativ är att det endast träffar de försäkrade som har en anställning.  

Särregler för äldre försäkrade i arbetsför ålder motiveras av att det 
utifrån deras relativt korta tid kvar i arbetslivet inte är rimligt att kräva 
att de ställer om till annat arbete. Detta argument är svagare vad gäller 
arbetslösa försäkrade eftersom dessa redan är i en form av omställ-
ning. Drivkraften att få ett nytt arbete för arbetslösa med begränsad 
tid kvar i arbetslivet skulle vidare kunna påverkas negativt om mer 
förmånliga försäkringsvillkor i sjukförsäkringen infördes för dessa.  

Vad som anförts och utredningens förslag att samma arbetsmark-
nadsbegrepp generellt ska gälla inom såväl sjukpenningen som sjuk-
ersättningen är skäl för att utredningen ska föreslå liknande särskilda 
regler för äldre avseende rätten till sjukersättning som de som före-
slagits av utredningen En trygg sjukförsäkring med människan i 
centrum.37  

Utredningen bedömer att det i vissa fall kan vara orimligt att ställa 
krav på omställning till annat arbete för arbetslösa med begränsad 
tid kvar av arbetslivet och som på grund av sjukdom inte kan fort-

 
36 SOU 2020:6. 
37 SOU 2020:6. 
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sätta arbeta i arbeten som de sedan tidigare har erfarenhet av. Så kan 
vara fallet om den försäkrade på grund av sjukdom fått en varaktigt 
nedsatt arbetsförmåga i ett arbete han eller hon haft under lång tid, 
samtidigt som en omställning till annat arbete kan förväntas ta lång 
tid. Vidare kan gränsdragningsproblematik uppstå om en försäkrad 
har en eller flera deltidsanställningar, är arbetslös på deltid, är viss-
tidsanställd eller timanställd eller om anställningen upphör under en 
pågående sjukskrivning. Utredningen anser att det är viktigt att för-
säkrade som har flera kortare visstidsanställningar skyddas på ett lik-
nande sätt som försäkrade som har tillsvidareanställningar. Olika regler 
skulle även kunna upplevas som orättvist för arbetslösa personer, sär-
skilt för de som förlorar sitt arbete kort tid innan de når åldern för 
att omfattas av reglerna. 

Vidare kan konstateras att sjukpenningen skiljer sig från sjukersätt-
ningen bland annat i fråga om vilket perspektiv förmånen betalas ut. 
Sjukpenning betalas ut utifrån ett kortare tidsperspektiv (dag för dag), 
varför det kan vara motiverat med ett mer begränsat arbetsmark-
nadsbegrepp för äldre försäkrade som ansöker om den förmånen. 

Utredningen anser mot bakgrund av vad som nyss anförts och vid 
en sammantagen bedömning att fördelarna med en generell lösning 
för alla äldre försäkrade, oavsett om de har arbete eller är arbetslösa, 
väger över fördelarna med separata regler för anställda respektive 
arbetslösa. Genom att samtliga försäkrade som omfattas av de sär-
skilda reglerna prövas mot arbeten de har erfarenhet av ställs samma 
omställningskrav på alla försäkrade i denna åldersgrupp.  

Arbeten som den försäkrade har erfarenhet av 

Utredningen har vägt mellan alternativen att de försäkrade ska prö-
vas mot arbeten där den försäkrade har erfarenhet, respektive mot 
arbeten där den försäkrades erfarenhet kan tas tillvara. Det senare 
alternativet innebär en prövning gentemot en vidare arbetsmarknad 
än det första. Utredningen anser dessutom att med det senare alter-
nativet kan det tänkas att nästan alla äldre har erfarenheter som kan 
tänkas tas tillvara i yrken som inte ställer krav på utbildning eller 
tidigare erfarenhet. Det alternativet skulle alltså innebära att äldre 
försäkrades arbetsförmåga i praktiken inte bedöms mot en snävare 
arbetsmarknad. För att förslaget ska motsvara sitt syfte och vara lätt-
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begripligt anser utredningen därmed att de äldre försäkrade ska prövas 
mot arbeten de har erfarenhet av. Utredningen har vidare övervägt att 
inte endast arbeten där den försäkrade har erfarenhet ska beaktas, 
utan att arbeten som ryms inom det yrke den försäkrade har erfarenhet 
ska beaktas. Detta alternativ har dock nackdelar, inte minst i form av 
svårigheter i att närmare avgöra vilka olika arbeten som ska anses om-
fattas av ett visst yrke och definitionssvårigheter kring yrkesbegreppet. 

Bedömningar av vilka arbeten den försäkrade har erfarenhet före-
kommer dock redan i socialförsäkringen och liknande regler har även 
funnits historiskt. I arbetsskadeförsäkringen finns i dag särskilda reg-
ler för äldre försäkrade, i 41 kap. 10 § andra stycket SFB anges att i 
fråga om en äldre försäkrad ska hänsyn främst tas till hans eller 
hennes förmåga och möjlighet att skaffa sig fortsatt inkomst genom 
sådant arbete som han eller hon har utfört tidigare, eller genom annat 
lämpligt arbete som är tillgängligt för honom eller henne. Förr fanns 
för rätt till förtidspension vidare särskilda regler för äldre försäkrade. 
Enligt en lydelse av 7 kap. 3 § lagen (1962:381) om allmän försäk-
ring38 gällde att i fråga om äldre försäkrade skulle bedömningen avse-
ende nedsättningen av arbetsförmågan främst avse den försäkrades 
förmåga och möjlighet att bereda sig fortsatt inkomst genom sådant 
arbete som denna tidigare utfört eller genom annat för den försäk-
rade tillgängligt lämpligt arbete. Bestämmelsen i 41 kap. 10 § andra 
stycket SFB39 har utformats i nära anslutning till bestämmelserna i 
dåvarande 7 kap. 3 § lagen (1962:381) om allmän försäkring. Samma 
principer för invaliditetsbedömningen som gällde inom den allmänna 
försäkringen för förtidspensionering efter 1970 års reform40 gäller 
inom arbetsskadeförsäkringen.41 Av 27 kap. 46 § SB framgår vidare 
att vid bedömningen av om arbetsförmågan är nedsatt ska det 
beaktas om den försäkrade på grund av sjukdomen inte kan utföra 
sitt vanliga arbete eller annat lämpligt arbete som arbetsgivaren till-
fälligt erbjuder honom eller henne. Vid bedömningar av rätten till sjuk-
penning behöver handläggaren alltså bedöma den enskildes arbets-
förmåga gentemot ett visst arbete, nämligen dennes nuvarande. 

Utredningen bedömer vidare att det bör röra sig om erfarenheter 
av förvärvsarbete i en angiven yrkesgrupp som innehåller arbeten 
som är normalt förekommande på arbetsmarknaden. Om begräns-

 
38 SFS 1970:186. 
39 Tidigare 4 kap. 3 § andra stycket LAF. 
40 Prop. 1970:66. 
41 Jfr prop. 1975/76:197 s. 74 f. och 97. 
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ningen inte görs utifrån detta begrepp, som gäller för övriga försäk-
rade, kan reglerna komma att innebära att äldre försäkrade prövas 
gentemot ett bredare arbetsmarknadsbegrepp än övriga försäkrade. 
Detta är inte syftet med utredningens förslag. En försäkrad som har 
erfarenhet av ett anpassat arbete på exempelvis Samhall, men som 
inte längre har ett sådant arbete tillgängligt ska således inte bedömas 
mot ett vidare arbetsmarknadsbegrepp än om han eller hon inte haft 
tillgång till ett sådant anpassat arbete. 

Dessa avvägningar innebär att till exempel en 62-årig snickare som 
alltid haft detta arbete ska få sin arbetsförmåga bedömd gentemot 
sitt nuvarande arbete. Bedöms den försäkrade i detta fall ha nedsatt 
arbetsförmåga under överskådlig tid i sitt arbete som snickare samt 
att inget annat lämpligt arbete är tillgängligt för den försäkrade, är 
kravet om nedsatt arbetsförmåga, sett till arbetsmarknadskriteriet, 
uppfyllt. 

Vid bedömningen av vilka arbeten som den försäkrade har erfar-
enhet av ska arbeten vilka han eller hon har utbildning för men inte 
någon arbetslivserfarenhet av inte beaktas. För en försäkrad som exem-
pelvis har läst lärarprogrammet men som inte har arbetat som lärare 
ska alltså inte bedömning av arbetsförmågan göras mot arbetet som 
lärare. Om personen däremot har arbetat som vikarie på skolor och 
således har erfarenhet av lärararbete, även fast han eller hon inte har 
läst lärarprogrammet eller är behörig lärare, ska alltså arbetsförmågan 
bedömas mot arbetet som lärare. Utredningen konstaterar vidare att 
det blir allt vanligare att försäkrade har utbildning och/eller erfaren-
het av flera olika sorters arbeten. Det kan röra sig om personer som 
under samma period arbetar deltid på flera olika arbetsplatser eller 
som under sitt arbetsliv haft flera olika slags arbeten, ett i taget. En 
del personer har också olika (heltids-) arbeten beroende på årstid. 
Frågan uppstår därmed hur det mer konkret ska bedömas vilka arbeten 
som den enskilde har erfarenhet av. 

En försäkrad som parallellt haft flera arbeten eller anställningar 
ska bedömas mot samtliga dessa arbeten. Som exempel kan nämnas 
en försäkrad som har två arbeten, ett som vårdbiträde i hemtjänsten 
och ett som tidningsutdelare. Hans eller hennes förmåga ska bedömas 
gentemot såväl arbetsuppgifterna som vårdbiträde som arbetsuppgif-
terna som tidningsutdelare, oavsett om dessa tillsammans motsvarar 
mer än sysselsättning på heltid eller inte.  
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Försäkrade som är arbetslösa vid tiden för prövningen av rätten 
till ersättning ska bedömas gentemot de arbeten de hade innan arbets-
lösheten. För både arbetslösa försäkrade och försäkrade som har arbete 
ska bedömningen göras vidare än det nuvarande eller senaste arbetet. 
Vid en sammantagen bedömning anser utredningen att arbeten den 
försäkrade haft upp till 15 år innan tidpunkten för prövningen ska 
beaktas. Det betyder att den försäkrades förmåga ska prövas gentemot 
samtliga arbeten, heltid såväl som deltid, han eller hon haft under de 
senaste 15 åren, räknat bakåt från och med den månad för vilken den 
försäkrade ansöker om sjukersättning. Detta gäller såväl för försäkrade 
som är arbetslösa som försäkrade som har arbete vid tiden för pröv-
ningen. Vid utbytesärenden ska de 15 åren räknas bakåt från och med 
den månad Försäkringskassan inledde utredningen av utbytet. 

En försäkrad som till exempel tidigare arbetat som undersköterska 
men som bytt yrke och numera arbetar som kock ska därmed bedö-
mas mot båda dessa arbeten om karriärskiftet ägde rum mindre än 
15 år sedan men endast mot det nuvarande arbetet om skiftet ägde 
rum för mer än 15 år sedan. 

Försäkrade som aldrig haft ett normalt förekommande arbete på 
arbetsmarknaden, eller i vart fall inte haft något sådant arbete under 
de senaste 15 åren, har inga i detta sammanhang relevanta arbets-
livserfarenheter att bedömas mot. Dessa försäkrade ska därför inte 
omfattas av de särskilda reglerna för äldre utan ska således bedömas 
gentemot samma arbetsmarknadsbegrepp som gäller för prövning av 
rätt till sjukersättning i övrigt.42 Ett syfte med de särskilda reglerna 
för äldre är att de ska underlätta för de försäkrade som arbetat länge 
i slitsamma arbeten. De som inte arbetat under en så lång tid bör be-
dömas mot samma regelverk som övriga försäkrade. De som står långt 
från arbetsmarknaden kan vidare sägas redan befinna sig en slags om-
ställningsfas när de söker arbete. Alternativet vore att personer som 
inte haft något arbete under de senaste 15 åren inte har något relevant 
arbete att bedömas gentemot, och att de därmed automatiskt skulle 
anses ha en nedsatt arbetsförmåga. Detta alternativ bedömer utred-
ningen dock inte som lämpligt, inte minst för att det i praktiken inne-
bär att långvarig arbetslöshet i sig skulle innebära att det blir lättare 
att beviljas sjukersättning. 

För att Försäkringskassan ska få kunskap om vilka arbeten den 
försäkrade har erfarenhet av under de senaste 15 åren kan den för-

 
42 Jfr prop. 1970:66, s. 40. 
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säkrade exempelvis ange sina arbeten i en för ändamålet framtagen 
blankett som ska skrivas under på heder och samvete.  

Erfarenheter av olika arbeten kan visserligen ha olika relevans, 
beroende på hur ett visst arbetsområde utvecklas och hur länge sedan 
det var den försäkrade arbetade inom ett visst arbete. En försäkrad 
som exempelvis för tio år sedan arbetade som drifttekniker inom it 
men sedan dess börjat arbetat mer och mer med organisations- och 
administrationsfrågor och därför inte är lika insatt i sina tidigare arbets-
uppgifter har möjligtvis inte helt relevanta och uppdaterade kunska-
per i sitt tidigare arbete som drifttekniker. Utredningen har därför 
övervägt att Försäkringskassan, utöver att beakta hur länge sedan den 
försäkrade hade ett visst arbete, även ska bedöma hur relevanta erfaren-
heterna av tidigare arbeten är. Med hänsyn till att en sådan bedöm-
ning skulle kräva att myndigheten följer utvecklingen på arbets-
marknaden vad gäller bl.a. branschutveckling på ett sätt som myn-
digheten inte annars gör, bedöms dock att en sådan lösning innebär 
för omfattande utredningsskyldigheter och bedömningsutrymme 
för Försäkringskassan samt att det i så fall tillkommer ansvars-
områden som i dag inte ryms i myndighetens uppdrag. Förslaget är 
därmed att sådana arbetserfarenheter som den försäkrade förvärvat 
under de senaste 15 åren vid tiden för ansökan men också samtliga 
dessa arbeten ska beaktas. Erfarenheter på upp till 15 år bedöms 
således vara relevanta att beakta. Det kan röra sig om arbetserfar-
enheter från en anställning eller egen verksamhet. Oavlönad praktik 
ska dock inte beaktas.  

Denna period kan tyckas lång. Vidareutbildning inom ett arbete 
man har erfarenhet för att kunskaperna ska vara uppdaterade kan dock 
sällan anses vara en lika omfattande insats som omskolning till ett 
arbete man inte tidigare haft. Mot denna bakgrund görs bedömningen 
att det kan anses relevant att det finns krav att den försäkrade ska 
uppdatera sina kunskaper i ett arbete som denne tidigare har arbetat 
med. Utredningen bedömer alltså att det inte är ett orimligt omställ-
ningskrav för den försäkrade att uppdatera sina kunskaper i ett arbete 
som man haft under de senaste 15 åren.  

I praktiken kan situationen uppstå att personer med relevanta 
erfarenheter av många arbeten således prövas mot ett vidare arbets-
marknadsbegrepp än personer som endast har erfarenhet av ett eller 
ett fåtal arbeten. Kraven på omställning är dock desamma för samt-
liga äldre försäkrade som har relevanta arbetslivserfarenheter. Inga 
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försäkrade, oavsett om de har erfarenhet av ett yrke eller av flera 
yrken, behöver ställa om till ett arbete som de inte har erfarenhet av. 

8.4.5 Rehabiliteringsmöjligheter för äldre 

Förslaget att det ska bortses från sådana rehabiliteringsmöjligheter 
som syftar till att den försäkrade ska arbeta i ett arbete som han eller 
hon inte har tidigare erfarenhet av är en konsekvens av det särskilda 
arbetsmarknadsbegrepp som ska gälla för äldre försäkrade, se av-
snitt 8.4.4. 

Som framgått i avsnitt 8.3 föreslår utredningen en generell för-
ändring vid bedömning av vilka rehabiliteringsinsatser som ska 
beaktas vid bedömningen av en försäkrads rätt till ersättning. För-
ändringen att rehabiliteringsåtgärder som är klara först efter sista tid-
punkten då sjukersättning kan betalas ut inte ska beaktas kommer i 
praktiken främst innebära en lättnad för äldre försäkrade i arbetsför 
ålder.  

Med hänsyn även tagen till det i avsnitt 8.1 föreslagna föränd-
ringen av vilket arbetsmarknadsbegrepp den försäkrades arbetsför-
måga ska prövas mot ska vidare rehabiliteringsåtgärderna syfta till 
att personen får arbetsförmåga i ett förvärvsarbete i en sådan angiven 
yrkesgrupp som innehåller arbeten som är normalt förekommande 
på arbetsmarknaden. Det innebär en förändring från dagens regler som 
innebär att risken minskar att den försäkrade rehabiliteras till en 
period av arbetslöshet eller i skyddat arbete fram till pensionsåldern.  

Även med beaktande av nämnda generella lättnad avseende vilka 
rehabiliteringsåtgärder som ska beaktas kan kraven för att en äldre 
försäkrad ska beviljas sjukersättning uppfattas som allt för stränga. 
Om en äldre person behöver omfattande rehabiliteringsinsatser för 
att ställa om till ett annat yrke finns likväl en risk att personen inte 
får ett arbete efter att rehabiliteringen avslutats, om personen har 
få år kvar i arbetslivet. Att rehabilitera någon för att denna ska vara 
arbetslös är inte ändamålsenligt både sett till samhälleliga och indi-
viduella resurser. 

Mot bakgrund av det samhälleliga intresset av att äldres kompe-
tens tas tillvara och att fördomar mot äldre ska motverkas bör reglerna 
om rätt till sjukersättning dock inte leda till att personer i förvärvs-
arbetande ålder får minskad tillgång till rehabilitering eller andra in-
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satser som kan leda till att de kan försörja sig på egen hand genom 
arbete fram till riktåldern för ålderspensionen eller längre än så. Reha-
biliteringsåtgärder ska såldes även fortsättningsvis vara uttömda för 
att äldre personer ska kunna beviljas sjukersättning. Därmed ska för-
slaget inte innebära en mindre aktiv rehabiliteringsprocess. På så sätt 
beaktas vidare den allmänna utvecklingen med allt friskare äldre och 
intresset av att behålla dessa på arbetsmarknaden. 

Genom att rehabiliteringsmöjligheterna ska riktas in mot förvärvs-
arbeten i en sådan angiven yrkesgrupp som innehåller arbeten som 
är normalt förekommande på arbetsmarknaden som den försäkrade 
redan har erfarenhet inom ges ökade möjligheter att ta tillvara den 
kompetens den försäkrade har förvärvat. Personer med långa yrkes-
liv, kanske i ett slitsamt arbete, som har svårt att arbeta fram till rikt-
åldern för pension får möjlighet att beviljas sjukersättning utan att 
det ställs krav på omfattande omskolning i slutet av arbetslivet. 

Avsikten med utredningens förslag är alltså att för att en rehabi-
literingsåtgärd ska bedömas vara relevant vid bedömningen av den 
försäkrades rätt till sjukersättning ska insatsen leda till att den för-
säkrade får en förbättrad arbetsförmåga i ett sådant arbete som omfattas 
av det arbetsmarknadsbegrepp som äldres arbetsförmåga ska bedömas 
mot. 

Ett par exempel kan här anges. En 63-årig snickare, som endast 
arbetat i detta yrke, har fått förslitningsskador och en 64-årig eko-
nomiadministratör som dessutom arbetar deltid som kassapersonal 
som drabbats av stressproblematik. Det kan tänkas att dessa försäk-
rade genom rehabiliteringsinsatser, bland annat utbildningar, skulle 
kunna få arbetsförmåga exempelvis i ett arbete som inte ställer samma 
sorts krav som deras nuvarande arbeten. Snickaren skulle exempelvis 
kunna tänkas kunna få arbetsförmåga i ett arbete som telefonförsäl-
jare och ekonomiadministratören skulle kunna få arbetsförmåga i ett 
arbete som städare. Eftersom de försäkrade dock inte tidigare har 
erfarenhet av sådana arbeten ska sådana rehabiliteringsmöjligheter 
inte beaktas vid bedömningen av om de har rätt till sjukersättning. 
Endast om det finns rehabiliteringsinsatser som leder till att de, innan 
de når åldern för när sjukersättning inte längre kan utbetalas, kan få 
arbetsförmåga i sådana förvärvsarbeten, i en sådan angiven yrkesgrupp 
som innehåller arbeten som är normalt förekommande på arbetsmark-
naden, som de har erfarenhet av, alltså snickare respektive ekonomi-
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administratör och kassapersonal, kan ansökan om sjukersättning av-
slås med motiveringen att rehabiliteringsmöjligheterna inte är uttömda.  

Längden på kvarvarande arbetstid efter slutförd rehabiliterings- 
eller andra omställningsinsatser ska inte beaktas 

Utredningen konstaterar att många lämnar arbetslivet när de når 
riktåldern för pension och att utgångspunkten många gånger är att 
människor inte arbetar längre än så. Vid bedömningen av rimligheten 
i olika rehabiliteringsåtgärder läggs därmed ofta vikt vid hur kort tid 
efter avslutad rehabilitering den försäkrade har kvar till denna ålder. 
Det är dock viktigt att beakta att många försäkrade vill arbeta längre 
än så, och genom rätt rehabiliteringsinsatser också kan få möjlighet 
till det, om än kanske inte på heltid. I den utsträckning en äldre för-
säkrad i arbetsför ålder kan återfå arbetsförmåga genom ett kortare 
rehabiliteringsprogram och det därmed finns en chans att denne kan 
återgå i samma arbete som tidigare är inte sjukersättning ”rätt” ersätt-
ning för den personen, oavsett hur lång tid som kvarstår till pensions-
åldern efter att rehabiliteringsinsatserna bedöms vara klara. Det är 
vidare inte någon exakt vetenskap att bedöma hur lång tid rehabili-
teringsåtgärder kan tänkas ta utan detta varierar mellan olika enskilda 
fall.  

Relationen till sjukpenning om kvarvarande regler om rätt till den 
förmånen kvarstår 

Om en försäkrad har en stadigvarande nedsättning av arbetsförmågan 
i förhållande till sådana förvärvsarbeten, i en sådan angiven yrkes-
grupp som innehåller arbeten som är normalt förekommande på arbets-
marknaden, som denna har erfarenhet av, och alla rehabiliterings-
möjligheter gentemot dessa är uttömda, är dock arbetsförmågan inte 
nödvändigtvis nedsatt gentemot alla förvärvsarbeten i en sådan angiven 
yrkesgrupp som innehåller arbeten som är normalt förekommande 
på arbetsmarknaden. 

I ett sådant fall skulle den försäkrade inte ha rätt till sjukpenning 
(från dag 181, enligt huvudregeln), men han eller hon kan ändå be-
viljas sjukersättning. Denna situation kan dock endast inträffa om 
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den försäkrade samtidigt har en nedsättning vars varaktighet är för 
överskådlig tid och möjligheterna till rehabilitering är uttömda. 

8.5 Ett författningsreglerat beviskrav för prövning 
av rätt till sjukersättning och aktivitetsersättning 

Utredningens förslag: Ett kodifierat beviskrav ska införas för pröv-
ningen av rätten till sjukersättning. Rätt till sjukersättning ska 
anses föreligga om det är sannolikt att arbetsförmågan är nedsatt 
på sådant sätt som föreskrivs.  

 
Skälen för utredningens förslag: I direktiven anges att utredningen 
mot bakgrund av variationen i andelen avslagsbeslut över tid trots 
oförändrat regelverk ska ta ställning till om ett nytt författnings-
reglerat beviskrav avseende sjukersättning och aktivitetsersättning 
skulle kunna bidra till en ökad stabilitet i tillämpningen. 

I dagsläget finns inget i lagtexten angivet beviskrav för pröv-
ningen av rätt till sjukersättning eller aktivitetsersättning. På så sätt 
ansluter sig sjukersättningen till det normala tillståndet i förvaltnings-
ärenden, dvs. att beviskravet inte är en del av regelverket. Införandet 
av ett nytt beviskrav i lagtexten får anses vara en mycket ovanlig åt-
gärd. Som utredningen har konstaterat i avsnittet om beviskrav finns 
i förvaltningsprocessen inget för alla situationer gällande beviskrav 
utan detta varierar med hänsyn till sakens beskaffenhet. När det 
gäller bevismedel bygger processen på att bevisföringen är fri, dvs. 
den är inte begränsad till vissa bevismedel.43 

Den första frågan i denna del blir således om det alls är rimligt att 
kodifiera ett fast beviskrav för prövningen av rätt till sjuk- och aktivi-
tetsersättning. Den andra frågan blir vilket beviskrav som i så fall lämp-
ligen bör gälla. Utredningen är av uppfattningen att bevisfrågor gene-
rellt bör ta större plats i förvaltningsprocessen. Till skillnad från 
situationen i civilprocessen är ämnet inte särskilt undersökt och det 
saknas i många fall svar på frågorna. På socialförsäkringarnas område 
saknas ofta i förarbetena resonemang om bevisfrågor. Här finns onek-
ligen ett behov av vägledning, såvida man eftersträvar en förutsebar 
tillämpning av regler om beviskrav för den rättsliga prövningen. Det 

 
43 Se vidare avsnitt 7.8. och HFD 2013 ref. 61. 
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finns därför enligt utredningens uppfattning skäl att ta processuella 
regler om bevisning på större allvar. 

Utredningens ställningstagande i denna fråga är sammantaget att 
ett författningsreglerat beviskrav bör införas och att fördelarna över-
väger riskerna. Nedan diskuteras skälen för detta och vilka effekter 
ett sådant författningsreglerat beviskrav kan komma att få. 

Att bevisbördan som huvudprincip ligger på den försäkrade när 
denne ansöker om en förmån står klart. Denna princip är inte ifråga-
satt och förekommer oftare än övriga frågor om beviskrav i de en-
skilda ärendena där ansökan om sjukersättning har avslagits – då i 
form av ett konstaterande att det är den enskilde som ska visa att för-
utsättningarna för beviljande av ersättningen är uppfyllda. Det är dock 
sällan man ser en skrivning där det uttryckligen anges att den försäk-
rade har bevisbördan. Det hindrar emellertid inte att Försäkrings-
kassan har gjort en bevisvärdering som innebär att man lagt bevis-
bördan på den försäkrade. 

Svårare är frågan om beviskrav och bevisstyrka. Utredningen har 
i föregående analys diskuterat vilken bevisstyrka som kan sägas krävas 
i socialförsäkringsärenden i allmänhet och i ansökningsärenden om 
sjukersättning och aktivitetsersättning i synnerhet (se avsnitt 7.8.). 
Detta utgör viktiga frågor, men som utredningen har kunnat konsta-
tera saknas resonemang om bevisfrågor till stor del i såväl förarbeten 
som i litteraturen. Det kan vidare konstateras att det inte finns några 
säkra svar i frågan. Vad som också är ett bekymmer är att det sällan 
i den praktiska tillämpningen diskuteras vilket beviskrav som har 
tillämpats och varför utredningen i det enskilda fallet når upp till 
eller inte når upp till detta krav. 

Utredningen har kunnat konstatera att HFD i de avgöranden om 
sjukersättning och aktivitetsersättning som har meddelats sedan de 
nuvarande reglerna trädde i kraft den 1 juli 2008 inte specifikt har 
uttalat sig om beviskrav för omständigheten varaktig nedsättning, 
men väl något om möjligheten till rehabilitering. De uttalanden som 
gjorts i samband med frågor om uttömda rehabiliteringsmöjligheter 
får dock läsas med stor försiktighet då HFD inte har fört några uttal-
ade resonemang kring bevisfrågorna. 

Utifrån de granskade besluten i den aktstudie som utredningen 
har genomfört kan utredningen konstatera att det i Försäkrings-
kassans motiveringar vid avslag44 i dessa beslut inte har skett en 

 
44 För bifallsbeslut krävs inte motivering. 
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egentlig bevisvärdering i någon större utsträckning.45 Det framgår 
oftast inte vad Försäkringskassan har krävt av utredningen i det en-
skilda ärendet. Motiveringarna i besluten har snarare karaktären av 
skönsmässiga bedömningar. Det räknas ofta upp vilka omständig-
heter som förekommer i framför allt den medicinska utredningen – 
såsom sjukdomar och besvär den försäkrade lider av och på vilket sätt 
läkaren har bedömt att detta påverkar arbetsförmågan – men någon 
värdering av dessa fakta görs mera sällan och det är svårt att följa en 
logisk kedja mellan besvären och varför dessa inte anses medföra 
exempelvis nedsatt arbetsförmåga med minst en fjärdedel. 

Ett särskilt problem som utredningen, i likhet med ISF46, har kunnat 
iaktta är också användandet av begreppet styrkt, eller motiveringar i 
beslut som går ut på att den försäkrade inte har förmått styrka sina 
sjukdomar och besvär, sin arbetsförmågenedsättning till följd av sjuk-
domsbesvären eller rätt till ersättning. I de fall i de undersökta sjuk-
ersättningsbesluten där termer med mått av bevisstyrka alls används 
är det fråga om detta begrepp.  

Det bör dock understrykas att stor försiktighet behövs när det 
gäller att i allmänhet tillskriva termerna ”styrka” eller ”styrkt” en 
beviskravsinnebörd. I många fall innebär uttrycken bara var bevis-
bördan har placerats medan det fortfarande är oklart vilket beviskrav 
som har gällt. Utredningen kan med detta konstatera att uttrycket 
styrka får anses vara mindre lämpligt att använda i dessa samman-
hang då betydelsen är tvetydig och det lätt framstår som oklart vad 
Försäkringskassan eller domstolen menar med uttrycket. 
Frågan om användandet av ”styrkt” i många beslut sätter dock 

fingret på ett av de många problem som följer av de oklarheter som 
ett icke-definierat beviskrav innebär. Utredningen är av uppfattningen 
att dessa problem behöver åtgärdas och att ett kodifierat beviskrav 
är en lösning på många av problemen. Nedan diskuteras vilka för-
delar respektive risker ett sådant författningsreglerat beviskrav skulle 
kunna medföra. 

 
45 Som framgår av bilagan om aktgranskningen är urvalet för litet för att utredningen ska kunna 
dra några långtgående slutsatser om handläggningen överlag. 
46 ISF 2020:9 s. 94 f. 
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8.5.1 Fördelar med ett kodifierat beviskrav 

Utredningens ståndpunkt är att ett författningsreglerat beviskrav 
skulle innebära en rad fördelar mot hur tillämpningen sker i dags-
läget. Den tydligaste fördelen utgörs av den enhetlighet i handlägg-
ning och bedömning som ökad tydlighet i frågan skulle innebära. 
Med ett klart uttalat beviskrav föreligger mindre risk för att hand-
läggare och beslutsfattare ska göra olika bedömningar. Även risken 
att olika höga krav ställs upp beroende på vilken beslutsfattare som 
hanterar ärendet, där vissa krav är för höga medan andra kanske sätts 
för lågt, kommer sannolikt att minska. Även om frågan om beviskrav 
inte är uttalad eller reglerad i lag måste beslutsfattaren hos Försäk-
ringskassan, eller för den delen rättens ledamöter vid en överpröv-
ning i domstol, ta ställning till om kraven för att den försäkrade ska 
beviljas den begärda ersättningen är uppfyllda. Ett sådant krav finns 
nämligen även om den nivå på bevisningens styrka som krävs inte är 
uttalad. Utan att ett uttryckt beviskrav finns på plats är då den för-
säkrade utelämnad till att beslutsfattaren ändå fattar ”rätt” beslut 
utifrån de ”rätta” kraven. Det säger sig självt att detta blir en form av 
skönsmässig bedömning, där beslutsfattaren behöver hitta en nivå 
som känns rimlig och där rätten till ersättning är ”visad” eller inte. Vid 
denna bedömning kan så klart finnas ett allmänt accepterat ”oskrivet” 
beviskrav, alternativt ett beviskrav som får anses allmänt accepterat 
och tillämpat i rättspraxis.  
I detta sammanhang kan sägas något om begreppet ”styrkt” och 

hur detta används i tillämpningen. Utredningen har kunnat konstatera 
att begreppet förekommer i ett antal beslut från såväl aktgranskning 
som ISF:s rapport 2020:9. Denna användning ger vid handen att ett 
annat beviskrav, såsom ”sannolikt” inte är särskilt etablerat. I så fall 
skulle inte skrivningen ”styrka” förekomma så ofta i beslutsmotiver-
ingarna. Uttrycket ”styrka” är problematiskt och har i olika samman-
hang haft olika betydelser. Det kan stå såväl för ett mått på beviskrav 
som för att bevisningen är tillräckligt stark och att ett förhållande 
därmed är visat47 och det är svårt i det enskilda fallet att avgöra vad 
som avses. Utredningen menar mot denna bakgrund att uttrycket om 
möjligt bör undvikas. 

En annan fördel med ett författningsreglerat beviskrav är att den 
enskilde kommer att få en tydligare bild av den nivå som krävs för 

 
47 Se avsnitt 7.8.4. 
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att medicinsk och annan utredning ska vara tillräcklig för att ersätt-
ning ska kunna utbetalas. För att prövningen ska kunna bli så rätts-
säker som möjligt är det viktigt att den enskilde vet vad som för-
väntas av henne, vilka brister och luckor som kan accepteras i den 
medicinska utredningen och vad som kan krävas vid en eventuell 
komplettering. Skulle en ansökan om ersättning avslås bör den enskilde 
ha kännedom om vilket beviskrav en domstol kommer att bedöma 
ärendet utifrån vid en överprövning av Försäkringskassans beslut, 
för att på så sätt bilda sig en uppfattning om chanserna till bifall och 
på vilket sätt utredningen kan behöva kompletteras. 

En trolig, positiv konsekvens av att beviskravet slås fast och kodi-
fieras är en mer enhetlig tillämpning av regelverket, särskilt om detta 
förenas med utbildning och vidare diskussion inom beslutsmyndig-
heten och dess handläggare. Principerna om likabehandling och rätts-
säkerhet – som utredningen tidigare har konstaterat hamnar i fara när 
tillämpningen varierar mycket utan rimlig orsak – förstärks därmed. 

Domstolarna kommer fungera som ytterligare garant för att bevis-
kravet över tid fylls med innehåll. Genom rättspraxis kommer bevis-
frågorna att ytterligare belysas och då beviskravet är kodifierat kommer 
domstolarna att tvingas ta ställning till bevisfrågor i större utsträck-
ning. Detta menar utredningen är av godo. 

8.5.2 Risker med ett kodifierat beviskrav 

Införande av ett kodifierat beviskrav för vissa ersättningar är en rela-
tivt stor och ovanlig förändring på förvaltningsprocessens område. 
Det är därför naturligtvis också förenat med svårigheter att införa 
och kodifiera ett beviskrav som ska gälla för sjukersättningen och 
aktivitetsersättningen, utan att samtidigt göra en översyn av närlig-
gande områden och ersättningar. 

En grundläggande fråga är om det är rimligt att införa ett kodifierat 
beviskrav på ett enskilt område, som i detta fall sjukersättningen och 
aktivitetsersättningen. Dessa förmåner skulle på så sätt kunna ses 
som en anomali på socialförsäkringens område. Det skulle kunna 
uppstå osäkerhet när vissa men inte alla områden har kodifierade 
beviskrav och medföra att tillämpningen skulle skifta mellan dessa 
olika områden. 
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Ett argument mot detta synsätt skulle kunna sägas vara att det 
redan är etablerat, om än inte kodifierat, att beviskravet sannolikt 
råder som normalkrav vid ansökningsärenden i förvaltningsproces-
sen. Ett införande av beviskravet i lagtexten utgör således endast ett 
tydliggörande av vad som redan gäller och förändrar inget i sak. Detta 
skulle i sin tur bidra till tydlighet även på exempelvis sjukpenningens 
område, där analogier till sjuk- och aktivitetsersättningen skulle kunna 
dras i väntan på att fler områden får frågan om beviskravet belyst. 

Det finns även paralleller att dra till befintliga, närliggande regel-
verk där kodifierade beviskrav inte bara förekommer utan också utgör 
en viktig del av regelverket och dess tillämpning. De större föränd-
ringar som skett av arbetsskadeförsäkringens regelverk i modern tid 
har till stor del handlar om ändrade beviskrav och vilka krav som an-
setts kunna ställas upp på den forskning som ligger till grund för 
bedömningar om skadlighet föreligger vid en viss exponering i arbetet.48 
I och med 1993 års förändring av regelverket skärptes beviskravet 
avsevärt jämfört med 1977 års presumtionsregel om arbetsskada, 
och när regelverket åter ändrades år 2002 var det främst med syftet 
att lätta upp de stränga krav på bevisningen som då rådde, detta för 
att få en rimligare tillämpning av arbetsskadeförsäkringen. Det främsta 
tillvägagångssättet för lagstiftaren att nå de avsedda förändringarna 
var att förändra det kodifierade beviskravet i försäkringen.  

Hänsyn kommer inte att kunna tas på samma sätt till det enskilda 
fallet om ett beviskrav kodifieras 

En annan invändning mot ett kodifierat beviskrav som man kan 
tänka sig är att förutsättningarna för en individuell bedömning och 
hänsyn i det enskilda fallet kommer att minska. Som framgår av redo-
görelsen i avsnitt 6.9 finns flera uttalanden om att det inte går att 
säga att ett visst beviskrav råder inom förvaltningsprocessen och att 
beviskravet i det enskilda fallet beror på omständigheterna i just det 
fallet. Det skulle således kunna påstås att det är av goda skäl som 
något särskilt beviskrav inte har etablerats i förvaltningsprocessen. 

En situation när detta skulle blir särskilt viktigt är om den en-
skilde hamnar i ett sämre läge än hen skulle ha gjort utan ett kodi-
fierat beviskrav. Med beviskravet angett i lagtexten finns naturligtvis 

 
48 Se vidare t.ex. SOU 2017:25 eller Carlsson, 2008. 
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inte någon möjlighet för den beslutande myndigheten att bortse från 
det och i stället tillämpa ett annat beviskrav. Hänsyn skulle inte på 
samma sätt kunna tas till det enskilda fallet där kanske t.o.m. ett lägre 
beviskrav än sannolikt skulle kunna tillämpas. 

Tillämpligt beviskrav är, till skillnad från beslutsmyndighetens 
eller rättens bevisvärdering av ett visst bevismedel, ett rättspolitiskt 
styrmedel och en rättsfråga, alltså inte något som kan avgöras från 
fall till fall. Det är på denna grund olyckligt om det råder oenighet 
kring tillämpligt beviskrav – likt fallet var i HFD 2013 ref. 50 och 
alltjämt i viss utsträckning synes vara fallet i mål om sjukersättning 
– då värderingen ska förhålla sig till beviskravets formulering. 

Som kommentar till denna invändning skulle då sammantaget 
kunna anföras att ett för alla försäkrade fastställt beviskrav vid pröv-
ningen av rätt till sjukersättning skulle bidra till likformighet och 
förutsebarhet i tillämpningen. Den individuella bedömningen skulle 
kvarstå, men inte i sänkandet av beviskravet i sig utan i värderingen 
av bevismaterialet och bedömningen av hur exempelvis sjukdoms-
besvär påverkar den försäkrade i det enskilda fallet. Beroende på 
omständigheterna i det enskilda fallet, såsom den aktuella sjukdoms-
bilden och kunskapen kring denna, skulle lägre eller högre krav på 
utredningen kunna ställas för att anse att det aktuella beviskravet skulle 
vara uppfyllt. Detta skulle enligt utredningens uppfattning utgöra en 
mer rättssäker lösning för att uppnå rättssäker tillämpning samtidigt 
som individperspektivet behålls. 

Det kan anses oklart vad beviskravet ”sannolikt” innebär i fråga 
om vilket styrka på bevisningen som ska krävas 

En annan invändning skulle kunna vara att införandet av ett kodi-
fierat beviskrav som ”sannolikt” inte klargör tillräckligt mycket. Det 
kommer med andra ord fortfarande vara oklart vilken styrka på 
bevisningen som krävs för rätt till ersättning och Försäkringskassans 
beslut kommer inte att bli bättre eller mer begripliga för den enskilde 
även om rätten till ersättning prövas mot ett etablerat beviskrav. 

Invändningen kan appliceras på i stort sett varje fråga som inne-
fattar ett mått av bedömning. Med ett uttalat beviskrav kommer in-
ramningen av bedömningen att bli något tydligare. Utredningen har 
svårt att se hur det skulle gå att komma tillrätta med detta problem 
utan att införa en mer formalistisk bedömning som skulle vara oför-
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enlig med principen om en individuell bedömning som inte är låst 
till viss typ av bevisning, vissa diagnoser etc. Däremot är utredningen 
av uppfattningen att det vore värdefullt om frågan om olika bevis-
krav och deras innebörd skulle blir föremål för en mer extensiv uttolk-
ning i rättspraxis. Införandet av ett författningsreglerat beviskrav kan 
vara en sådan väg. 

8.5.3 Vilket beviskrav bör gälla vid prövning av rätt 
till sjukersättning och aktivitetsersättning?  

Vid prövningen av ansökan om sjuk- eller aktivitetsersättning får det 
anses föreligga ett starkt intresse av materiellt riktiga beslut. Utred-
ningen har tidigare redogjort för vikten av rättssäkerhet i form av 
förutsebarhet, men också i form av materiell rättssäkerhet. Därmed 
bör inte ett för högt beviskrav ställas upp för den enskilde, utan ett 
lägre, eller medelhögt, beviskrav bör ställas. Ett gångbart synsätt torde 
därför vara att situationen bör uppfattas så att beviskravet ”sanno-
likt” gäller, men med krav på ett visst bevismedel – såsom ett läkar-
utlåtande om hälsotillstånd – vilket också är fallet enligt nuvarande 
lagstiftning. 

I utredningens direktiv ingår inte uttryckligen att föreslå vare sig 
ett beviskrav som skulle göra det lättare för en försäkrad att beviljas 
sjuk- eller aktivitetsersättning eller att göra kraven strängare. I stället 
har i direktiven uttryckts att utredningen ska analysera om ett kodi-
fierat beviskrav skulle kunna motverka stora variationer i tillämpningen. 
Detta, tillsammans med vad som anförts ovan, leder till slutsatsen 
att beviskravet sannolikt är väl avvägt för denna typ av ärenden. Det 
är detta beviskrav som enligt vad utredningen har kunnat komma 
fram till i dagsläget utgör normalkravet i såväl denna typ av ärenden 
som i förvaltningsprocessen i stort och som tillämpas i praktiken av 
domstolarna. Det är också ett medelhögt beviskrav av normalgraden 
och där vikten av ett materiellt riktigt beslut motiverar en relativt 
vidsträckt utredningsskyldighet från beslutsmyndighetens, dvs. För-
säkringskassans, sida. Om ett kodifierat beviskrav införs och detta 
dessutom inte sätts för högt – t.ex. genom kravet ”sannolikt” kommer 
möjligheterna för materiellt riktiga beslut enligt utredningens mening 
sannolikt att öka.  

Det ska också sägas något om den försäkrades möjlighet att påverka 
bevismedlen, som i första hand består av läkarutlåtanden och andra 
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medicinska intyg. Den enskilde kan naturligtvis också tillföra andra 
uppgifter till utredningen inför ett beslut. Sådana uppgifter från den 
försäkrade får dock typiskt sett ha ett begränsat bevisvärde. Viss 
utredning, såsom uppgifter från en arbetsförmågeutredning i Arbets-
förmedlingens regi, har dock i rättspraxis konstaterats ha relativt högt 
bevisvärde generellt sett; HFD har bl.a. i HFD 2018 ref. 51 angett att 
sådan utredning som utgångspunkt bör kunna vara vägledande också 
för Försäkringskassans bedömning av arbetsförmågan. 

Den försäkrade får således anses ha en begränsad möjlighet att på-
verka bevismedlen. Det är naturligt att anta att dessa bevismedel inte 
kan innehålla fullständig information om den försäkrade och dennes 
sjukdomstillstånd och alla de sätt som sjukdomen kan påverka den 
försäkrades vardag och möjlighet att utföra arbetsuppgifter av alla 
tänkbara slag. Dessa brister, som medför att någon fullständig bevis-
ning sällan kan läggas fram, bör inte lastas den försäkrade. Bevis-
prövningen är vidare visserligen fri, men försäkringens medicinska 
renodling där endast medicinska faktorers påverkan på arbetsför-
mågan får beaktas, leder naturligt också till att det nästan uteslutande 
är medicinsk utredning som läggs till grund för prövningen om en 
försäkrad har rätt till sjukersättning eller aktivitetsersättning. Akt-
studier från ISF och utredningens egen granskning av Försäkrings-
kassans beslut visar också att den praktiska tillämpningen och För-
säkringskassans beslut nästan uteslutande baseras på vad som fram-
kommit i den medicinska utredningen i ett ärende.49 

8.5.4 Överväganden om andra beviskrav än sannolikt 

Utredningen har i det ovan anförda föreslagit att det beviskrav som 
ska användas i ansökningsärenden om sjukersättning och aktivitets-
ersättning ska vara ”sannolikt”. Skälen för detta är framför allt att 
kraven på bevisstyrkan är väl avvägd vid detta beviskrav, men där-
utöver även att beviskravet får anses vara det i dagsläget rådande vid 
tillämpningen av sjuk- och aktivitetsersättningen. 

Det bör dock övervägas om något annat beviskrav kan vara lämp-
ligare och i så fall varför. I tidigare framställning om beviskravet (se 
avsnitt 7.8) diskuteras bl.a. olika beviskrav och deras inbördes rela-
tion. Där anges bl.a. att ett krav som kan antas är ett lågt beviskrav, 

 
49 Se t.ex. ISF 2020:9, s. 91 f. 
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att övervägande skäl innebär en överviktsbedömning medan krav 
som styrkt utgör ett betydligt högre krav. Utredningen har inte kunnat 
finna övertygande skäl som talar för att vare sig ett särskilt lågt eller 
högt beviskrav ska uppställas för rätten till sjukersättning. Inte heller 
direktiven ger några sådana signaler. Med ett beviskrav som innebär 
att det vid en helhetsbedömning räcker att det kan antas att den en-
skildes arbetsförmåga är stadigvarande nedsatt skulle det bli betyd-
ligt lättare att beviljas ersättningen, lättare än att t.ex. få sjukpenning. 
Tillsammans med förslaget om ett förändrat arbetsmarknadsbegrepp 
gör utredningen bedömningen att konsekvenserna skulle bli att får 
låga krav skulle ställas på den medicinska utredningen och att fler än 
avsett skulle beviljas sjukersättning. Däremot är utredningen av upp-
fattningen att beviskravet ”kan antas” är väl avvägt för det led i bedöm-
ningen som avser frågan om uttömda rehabiliteringsmöjligheter, se 
avsnitt 7.3.5. 
Ett högre ställt beviskrav än ”sannolikt” skulle innebära en skärp-

ning av prövningen av rätten till sjukersättning. Så skulle bli fallet om 
det valda beviskravet var t.ex. ”med hög grad av sannolikhet” eller 
”styrkt”. Utredningen menar att en sådan skärpning vore olycklig, 
särskilt mot bakgrund av vad som redovisats i analysen om att dagens 
regelverk är för strikt och leder till oönskade konsekvenser för 
enskilda. 

8.5.5 Övrigt om beviskrav 

Det finns skäl som talar för att enhetlighet bör råda inom närliggande 
förmåner och regelverk. Det bör därför övervägas om inte ett kodi-
fierat beviskrav borde införas även på andra områden inom social-
försäkringen, såsom för sjukpenningen.50 Exempelvis skulle en ut-
redning kunna tillsättas för att bredare se över frågan om beviskrav i 
förvaltningsprocessen. 
  

 
50 Det finns i dag vissa kodifierade beviskrav inom socialförsäkringen, men t.ex. inte för be-
dömning av arbetsförmågans nedsättning vid prövning av rätt till sjukpenning. 
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8.6 Bedömningar med avseende på att motverka 
stora variationer i tillämpningen 

Utredningens bedömning: För att öka stabilitet i tillämpningen 
över tid bör regeringen ha en uthållighet i styrningen av Försäk-
ringskassan och sjukförsäkringen. Det är även relevant att beakta 
att styrningen inte bör påverka hur myndigheten använder det 
bedömningsutrymme som finns i försäkringen.  

Försäkringskassan bör sträva efter att utforma den interna styr-
ningen på ett sätt så att denna faktor inte medför kraftiga sväng-
ningar i tillämpningen av försäkringen.  

 
Skälen för utredningens bedömning: Som framgår av analysen i 
tidigare avsnitt har såväl sjukersättningen som aktivitetsersättningen 
problem med stabilitet i tillämpningen över tid. Variationerna har i 
första hand konstaterats ha sin grund i Försäkringskassans föränd-
rade tillämpning av regelverket. Utan att ta ställning till om den för-
ändrade, mer strikta tillämpningen har varit korrekt i sak har utred-
ningen gjort bedömningen att det är problematiskt att andelen avslag 
och beviljanden kan variera kraftigt över tid utan att vare sig lag-
stiftning eller rättspraxis har ändrats. En sådan variation innebär all-
varliga problem utifrån bl.a. ett rättssäkerhetsperspektiv, som också 
inkluderar förutsebarhet och tilliten till försäkringen. 

Variationerna beror delvis på att det finns ett stort bedömnings-
utrymme i lagstiftningen. Det innebär även att praxis och andra typer 
av styrning i exempelvis regleringsbrev därmed kan få stort genom-
slag vad gäller hur bedömningsutrymmet tillämpas. Eftersom bevis-
kraven för att beviljas ersättning inte har definierats närmre torde 
det vara en delförklaring till de stora variationerna i tillämpningen. 

Utredningens förslag om ett förändrat, med sjukpenningen harmo-
niserat arbetsmarknadsbegrepp, ett författningsreglerat beviskrav och 
förtydliganden av varaktighetskriterierna. bedöms medföra att regel-
verket blir tydligare. På så sätt torde dessa förändringar bidra till att 
göra tillämpningen av regelverket mer stabil över tid.  

Även om förändringar av regelverket utgör en viktig åtgärd kan 
dessa inte ensamt motverka variationer i tillämpningen. Som utred-
ningen har kunnat konstatera utgör regelverket i sig eller oklarheter 
kring detsamma inte den främsta orsaken till de stora variationer 
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som skett i försäkringen över tid. Det som främst bidragit till de stora 
variationerna är extern och intern styrning av Försäkringskassan och 
sjukersättningen och aktivitetsersättningen. I likhet med vad Inspek-
tionen för socialförsäkringen har uttryckt anser utredningen därför 
att det är angeläget med en långsiktig inriktning för styrningen av 
sjukförsäkringen med tålamod och uthållighet.51 Detta gäller hela 
styrningskedjan, från regeringen till den lokala handläggningsorgani-
sationen på Försäkringskassan. På så sätt skapas bättre förutsättningar 
för att uppnå stabilitet i tillämpningen sett över tid samt för att skapa 
goda förutsättningar att uppnå det riksdagsbundna målet för utgifts-
området, att frånvaron från arbete på grund av sjukdom ska ligga på 
en långsiktigt stabil och låg nivå. 

Stora förändringar i tillämpningen sett till skillnader i andel bifall 
respektive avslag kan härledas till regeringens styrning år 2011, då 
fokus ändrades till att förtroendet för myndigheten skulle öka. 2016 
skedde andra tydliga förändringar i styrningen, då fokus i stället skif-
tades till att betona rättssäkerheten i myndighetens handläggning. 
Det var samma år riktmärket infördes om att nybeviljade sjukersätt-
ningar inte skulle överstiga 18 000 i genomsnitt per år under 2016–
2020.  

Att Försäkringskassan följer regeringens styrning och verkställer 
det i sin verksamhet är korrekt och i enlighet med den svenska för-
valtningsmodellen. Utredningen instämmer också i ISF:s uppfatt-
ning att det på ett generellt plan både finns fördelar och risker med 
att Försäkringskassan är effektiv och snabb i sin förmåga att omsätta 
regeringens styrning i praktisk handling.  

Utredningen anser att regeringen bör utforma styrningen av För-
säkringskassan och av sjukförsäkringen på ett sätt som bidrar till en 
långsiktigt hållbar och stabil utveckling av ersättningarna. Detta är 
också en bedömning som framförs av ISF.52  

 Centrala komponenter för att kunna uppnå detta är tålamod och 
uthållighet i styrningen. Det är också relevant att beakta att utform-
ningen av styrning kopplat till förmåner som har (stort) bedömnings-
utrymme kan få konsekvenser vad gäller hur fritt myndigheten 
använder bedömningsutrymmet i handläggningen. Det finns således 
skäl att beakta att även små förändringar i den externa styrningen, 
exempelvis genom regleringsbrev, kan få stora effekter i tillämpningen. 

 
51 ISF rapport 2020:9.  
52 ISF rapport 2020:9. 
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Utredningen instämmer också i ISF:s slutsats att Försäkrings-
kassan bör sträva efter att genomföra den interna styrningen på ett 
sätt att den inte bidrar till kraftiga svängningar i tillämpningen av 
försäkringen. För att uppnå det bör myndigheten beakta effekterna 
och riskerna då man ändrar i fokus på olika aspekter i myndighetens 
uppdrag. Försäkringskassan uttryckte i januari 2021, i en skrivelse 
som svar på ISF:s rapport 2020:9 om variationer i aktivitetsersätt-
ningen, att:  

Ett grundläggande krav för att tillämpningen ska vara stabil och förut-
sebar över tid är att lagtillämpningen inte påverkas genom annan extern 
styrning än ändrad lagstiftning eller ny domstolspraxis. Försäkrings-
kassans interna styrning måste fortsatt utformas i enlighet med detta.53 

Utredningen delar Försäkringskassans uttryckta målsättning i denna 
skrivelse. Endast genom att med denna utgångspunkt ta sig an regel-
verket kan en stabil och rättssäker tillämpning uppnås över tid. 

8.7 Samarbetet mellan Försäkringskassan 
och Arbetsförmedlingen 

Utredningens bedömning: Några ändringar i regelverkets utform-
ning i syfte att undanröja hinder för ett välfungerande samarbete 
mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen behövs inte. 

 
Skälen för utredningens bedömning: Enligt direktiven ska utred-
ningen utvärdera om det finns hinder för ett välfungerande samarbete 
mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen inför Försäkrings-
kassans beslut om rätt till ersättning och ta ställning till om dessa 
hinder bör avhjälpas genom ändringar i regelverkets utformning. 

Som konstaterats i avsnitt 7.6 samarbetar inte myndigheterna i 
dagsläget på något generellt, strukturerat sätt inför beslut om rätt till 
ersättning. Det handlar snarast om att det i enskilda ärenden kan finnas 
behov av informationsutbyte. Arbetsförmedlingen kan exempelvis 
ha information som är relevant för Försäkringskassans bedömning 
av rätt till ersättning. Som tidigare konstaterats kan förbättrad sam-
verkan mellan myndigheterna inte heller fullt ut överbrygga de skill-
nader som finns i myndigheternas respektive uppdrag och regelverk.  

 
53 Försäkringskassan, skrivelse 2021-01-18, FK 2020/000178. 
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Utredningen kan konstatera att ett gemensamt arbetsförmåge-
begrepp för de båda myndigheterna skulle kunna tänkas minska dis-
krepansen mellan myndigheternas perspektiv och antalet ärenden där 
enskilda ”faller mellan stolarna”. Myndigheterna har dock olika upp-
drag och verkar inom olika sakområden som kan vara svåra att förena 
i ett harmoniserat arbetsförmågebegrepp. Utredningen bedömer vidare 
att genom ovan nämnda förslag för rätt till ersättning, särskilt genom 
förslaget om det förändrade arbetsmarknadsbegreppet, kommer För-
säkringskassans bedömning av arbetsförmåga bli mer konkret jämfört 
med i dag. Med utredningens förslag kommer inte heller situationen 
som beskrivs i direktiven, att en försäkrad får ett avslagsbeslut på en 
ansökan om sjukersättning eller aktivitetsersättning med motiver-
ingen att den försäkrade bedöms ha arbetsförmåga i ett för denne 
anpassat arbete utan att arbetet är tillgängligt inte heller inträffa fram-
över. Den information från Arbetsförmedlingen som i dag används 
av Försäkringskassans inför beslut om rätt till ersättning kommer 
även kunna användas i framtiden.  

Utredningen bedömer mot denna bakgrund, vid en sammantagen 
bedömning, att särskilda ändringar i regelverkets utformning i syfte 
att undanröja hinder för ett välfungerande samarbete mellan Försäk-
ringskassan och Arbetsförmedlingen inte är nödvändigt. 
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9 Rätten till sjukersättning 
– konsekvenser av 
utredningens förslag 

I detta avsnitt redovisas konsekvenser av utredningens förslag avse-
ende rätten till sjukersättning. Enligt kommittéförordningen ska kon-
sekvenserna belysas för den enskilde, staten och dess myndigheter, 
kommuner, regioner, organisationer och företag. Om förslagen har 
konsekvenser för det kommunala självstyret, brottslighet, sysselsätt-
ning, offentlig service i olika delar av landet, jämställdhet mellan 
kvinnor och män eller möjligheten att uppnå de integrationspolitiska 
målen ska dessa också beskrivas. Utöver detta ska även konsekvenser 
för små företags arbetsförutsättningar och konkurrensförmåga i för-
hållande till större företag beskrivas. 

Utredningen bedömer att förslagen i detta kapitel framför allt på-
verkar den enskildes ekonomiska situation, statens försäkringsutgifter 
och handläggande myndigheters administrativa kostnader och syssel-
sättningen. Förslagen bedöms även till viss del påverka företag samt 
hälso- och sjukvården.  

Ett generellt problem vid konsekvensbeskrivningar av förändringar 
i olika ersättningssystem, är svårigheten att bedöma vilka volymföränd-
ringar förslagen medför. Det beror till stor del på att det är svårt att 
förutsäga människors beteenden under nya förutsättningar. Därmed 
blir det svårt att beräkna hur många nya ansökningar om sjukersätt-
ning som ansvarig myndighet har att behandla och hur många av 
dessa som beviljas ersättning. Det är också svårt att uppskatta när i 
tiden kostnader uppstår. I det aktuella fallet rörande sjukersättningen 
uppskattar utredningen att nybeviljanden kommer öka i samband med 
att nya regler införs. Hur stor denna ökning blir beror dels på hur 
många som ansöker under de första åren och i vilken takt Försäkrings-
kassan kommer kunna hantera de ökade ansökningsvolymerna. Det 
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är rimligt att det sker en anpassningsprocess där människors bete-
enden och benägenhet att ansöka om sjukersättning succesivt för-
ändras. I det korta perspektivet gör också utredningen bedömningen 
att det finns anpassningssvårigheter hos Försäkringskassan till stora 
ökningar av ansökningsvolymerna. Det innebär att även om ansök-
ningarna skulle öka kraftigt när reglerna införs skulle inte beviljandet 
av sjukersättning kunna öka i samma takt och därmed ökar handlägg-
ningstiderna. Det talar således för att en succesiv ökning av inflödet 
till sjukersättning under ett antal år framöver. 

Beräkningar av kostnaderna har gjorts med hjälp av mikrosimuler-
ingsmodellen FASIT. Där har individer slumpmässigt valts ut från 
de olika ersättningsystem som inflödet till sjukersättningen bedöms 
komma ifrån. Deras ersättning i dessa system har därefter bytts mot 
sjukersättning. Sjukersättningen har i dessa fall beräknats utifrån den 
information om den enskildes inkomster som finns tillgängliga i de 
underliggande register som är kopplade till modellen. Ersättningen 
blir därmed i de fall individen har haft inkomster, baserad på indi-
videns SGI. För de som saknar inkomster har ersättningen beräknats 
enligt sjukersättningens garantinivå. För de individer som i modellen 
får sjukersättning i stället för sjukpenning, arbetslöshetsersättning, 
aktivitetsersättning eller ekonomiskt bistånd beräknas behovet av de 
inkomstprövade ersättningarna efter den nya inkomst individen får 
med sjukersättning. Det innebär att vissa kan bli berättigade till bo-
stadstillägg om det finns ett ekonomiskt behov för detta och att be-
hovet av ekonomiskt bistånd justeras efter de nya inkomstförutsätt-
ningarna. Beräkningen av rätten till de inkomstprövade ersättningarna 
görs då utifrån befintliga registeruppgifter om boendekostnader och 
make/makas och andra familjemedlemmars inkomster. 

Utredningen vill också betona att mot bakgrund av de svårigheter 
som finns med att förutse människors beteenden när regler föränd-
ras, är de beräkningar som redovisats i detta avsnitt gjorda utifrån de 
antaganden som beskrivs under respektive avsnitt. Ändras antagandena 
påverkar det också utfallet av beräkningen. Konsekvensberäkningarna 
ska därför mer ses som en ungefärlig bedömning av storleksordningen 
på de ekonomiska konsekvenserna, givet de gjorda antagandena, än 
som en prognos över utfallet. Med de stora osäkerheter som finns 
kring de volymbedömningar som utredningen gör om antalet nya 
personer med sjukersättning bör beräkningarna därför tolkas med för-
siktighet. De administrativa effekterna för myndigheter och organisa-
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tioner har i möjligaste utsträckning stämts av med berörda parter men 
är av naturliga skäl även beroende av de volymantaganden som görs. 
Ändrade volymer får således även konsekvenser för myndigheternas 
administrativa kostnader. 

Konsekvensbeskrivningen i detta kapitel är uppdelad i fem olika 
delar där den första delen beskriver hur många som kan komma 
beviljas sjukersättning till följd av utredningens förslag och beskriver 
olika antaganden om hur dessa volymer kan tänkas utvecklas under 
de närmaste 20 åren. De ekonomiska konsekvenserna för dem som 
är yngre än 60 år beskrivs i avsnitt 9.2 och avsnitt 9.3 beskriver mot-
svarande konsekvenser för dem som är äldre än 60 år. En redovisning 
av den sammanlaga effekten för båda dessa grupper görs i avsnitt 9.4. 
Samtliga beräkningar av de ekonomiska konsekvenserna i avsnitt 9.2–
9.4 avser det kortsiktiga statiska perspektivet. I dessa avsnitt görs 
kostnadsberäkningar avseende de två första åren efter att förslagen 
trätt i kraft. I det femte avsnittet görs en bedömning av hur utred-
ningens förslag kan förväntas påverka den långsiktiga utveckling av 
antalet personer med sjukersättning och vilken betydelse det har för 
sysselsättning och de offentliga finanserna på längre sikt. Avslut-
ningsvis redovisas effekterna av utredningens förslag för företag, 
berörda myndigheter, jämställdhet mellan kvinnor och män samt 
hälso- och sjukvården. Inledningsvis ges en övergripande beskrivning 
av vilka effekter utredningen förväntar sig av de regelförändringar 
som föreslås i kapitel 8.  

Ett nytt arbetsmarknadsbegrepp 

Utredningen föreslår att den försäkrades arbetsförmåga ska bedömas 
mot ett förvärvsarbete i en sådan angiven yrkesgrupp som innehåller 
arbeten som är normalt förekommande på arbetsmarknaden eller ett 
för den försäkrade tillgängligt arbete (hädanefter normalt förekom-
mande arbete). Det innebär att den försäkrade enligt förslaget ska 
bedömas mot samma arbetsmarknadsbegrepp som föreslås i prop. 
2020/21:171 för prövning av rätt till sjukpenning efter dag 180 i reha-
biliteringskedjan. För personer med mindre än fem år kvar tills sjuk-
ersättning inte längre kan lämnas ska enbart arbetsförmågan i de 
arbeten som den försäkrade har erfarenhet av eller annat tillgängligt 
arbete beaktas. Det är en generösare bedömning av rätten till sjuk-
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ersättning än i dag genom att arbetsförmågan prövas mot en mindre 
del av arbetsmarknaden. Det torde enligt utredningens mening inne-
bära att fler kan beviljas sjukersättning än med dagens regler. 

Utredningen bedömer att den föreslagna förändringen av arbets-
marknadsbegreppet påverkar både benägenheten att ansöka om sjuk-
ersättning och andelen av ansökningarna som beviljas ersättning. Det 
bedöms också påverka Försäkringskassans utbyte av sjukpenning till 
sjukersättning som kan förväntas öka.  

När nya regler kommuniceras med andemeningen att det ska bli 
lättare att få sjukersättning är det naturligt att fler vill få sitt ärende 
prövat enligt det nya regelverket. Detta inte minst mot bakgrund av 
att det finns många som fått avslag på sin ansökan om sjukersättning 
som kan vilja få sitt ärende prövat på nytt enligt de nya reglerna. 
Utredningen har också kunnat konstatera att en viktig orsak till att 
många får avslag på sin ansökan i dag är att de anses ha arbetsförmåga 
i ett skyddat eller anpassat arbete. Med ett förändrat arbetsmarknads-
begrepp är utredningens bedömning att relativt många av dessa 
kommer kunna beviljas sjukersättning när de nya reglerna införs. 
Utredningens bedömning är dock att effekten av en sådan ökad 
ansökningsbenägenhet sker succesivt. Alla kommer sannolikt inte 
att söka om ersättning på en gång. Erfarenheter från tidigare perioder 
när regler blivit generösare, 1970–1990, visar på en liknande utveckling. 

Ett förändrat arbetsmarknadsbegrepp kommer innebära ett ökat 
inflöde till sjukersättningen från personer som har sjukpenning. Det 
är personer som under överskådlig tid har nedsatt arbetsförmåga i 
normalt förekommande arbeten men som med dagens regler inte 
kan beviljas sjukersättning då de anses ha arbetsförmåga i ett skyddat 
eller anpassat arbete. En annan grupp är de som är arbetslösa och där 
arbetsförmågan under överskådlig tid anses vara nedsatt i normalt 
förekommande arbeten men där det finns en arbetsförmåga i skyd-
dade eller anpassade arbeten. Även dessa personer ska kunna beviljas 
sjukersättning med de nya reglerna under förutsättning att personen 
inte redan har ett skyddat eller anpassat arbete där arbetsförmåga 
finns. Då anses den försäkrade ha arbetsförmåga i annat tillgängligt 
arbete och ska så länge detta arbete pågår inte kunna beviljas sjuk-
ersättning. Det innebär att inflödet från personer som finns i arbets-
löshetsförsäkringen eller deltar i arbetsmarknadspolitiska åtgärder i 
Arbetsförmedlingens eller kommunens regi kommer att öka. 
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Utredningen gör också bedömningen att det åtminstone inlednings-
vis kan komma ett ökat inflöde från personer som tagit ut allmän 
inkomstpension före 65 års ålder. I denna grupp finns en del indi-
vider som efter avslag på ansökan, eller som valt att inte ansöka om 
sjukersättning, valt att ta ut pension. Med nya regler kan denna 
grupp ansöka om sjukersättning och slippa ta ut pension innan 65-
årsdagen. 

Det finns sannolikt även en grupp människor som inte försörjs i 
andra välfärdsystem som vid en förändring av arbetsmarknadsbegreppet 
skulle kunna beviljas sjukersättning. Det kan t.ex. vara personer som 
saknar SGI för att de inte arbetat och därmed inte har rätt till sjuk-
penning vid sjukdom eller äldre personer som efter avslag från sjuk-
penning och sjukersättning valt att träda ur arbetskraften. Det är 
personer som då försörjs av sin make, maka eller andra tillgångar. 
Givet att de uppfyller kraven i de nya reglerna kan de om utredningens 
förslag genomförs beviljas sjukersättning. 

Erfarenheter från tidigare studier av personer som fått avslag på 
sin ansökan om sjukersättning visar att de allra flesta får sin försörj-
ning från andra välfärdsystem åren efter avslaget.1 Inkomsterna åren 
efter avslaget sjunker och en relativt liten grupp återvänder till arbets-
livet. I det korta perspektivet kan därför en relativt liten negativ effekt 
på sysselsättning och arbetade timmar till följd av utredningens för-
slag förväntas, en effekt som dock på sikt växer sig större. Att det 
finns människor som efter avslag på sin ansökan om sjukersättning 
återvänder till arbetslivet gör dock att denna effekt bör beaktas i en 
beräkning av hur utredningens förslag påverkar utgifter i andra 
välfärdssystem. Utredningen antar därför att en liten del av de som 
i dag är sysselsatta och i arbete, vid ett införande av ett nytt arbets-
marknadsbegrepp kan söka och beviljas sjukersättning.  

Avslutningsvis ser utredningen även att inflödet på sikt kan komma 
att öka från personer som har aktivitetsersättning. Utredningens för-
slag till nytt regelverk omfattar även aktivitetsersättningen. Det är 
därför rimligt att anta att antalet personer med aktivitetsersättning 
också kommer att öka. Med de föreslagna reglerna för både rätten till 
sjukersättning och aktivitetsersättning torde fler personer som haft 
aktivitetsersättning även uppfylla villkoren för sjukersättning, fram-
för allt vid övergången till sjukersättning när den försäkrade fyller 30 år.  

 
1 Riksrevisionen, ”Nekad sjuk- och aktivitetsersättning – effekter på inkomst och hälsa” 
RiR 2018:09. 
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Varaktighetskravet 

Utredningens förslag innebär att arbetsförmågan ska vara nedsatt 
under överskådlig tid i stället för som i dag vara stadigvarande nedsatt. 
Vid bedömningen av huruvida arbetsförmågan är nedsatt under över-
skådlig tid ska inte beaktas tid bortom den tidpunkt då sjukersätt-
ning som längst kan utbetalas.  

Förslaget syftar till att tydliggöra hur lagstiftningen ska tolkas och 
har inte för avsikt att förändra de grundläggande principer som redan 
i dag gäller vid bedömning av varaktigheten för nedsättningen av 
arbetsförmågan. På marginalen kan förtydligandet få effekter på hur 
läkare vid utfärdande av läkarutlåtanden bedömer varaktighetsbegrep-
pet och sannolikheten att individer med ett visst sjukdomstillstånd 
kan få eller återfå arbetsförmåga under överskådlig tid. I dessa fall 
torde det innebära en viss mildring av varaktighetskravet och därmed 
göra det något enklare för vissa personer att få sjukersättning. 

I denna riktning pekar också förslaget om att bedömningen av 
varaktighet som längst ska göras fram till dess att sjukersättning inte 
längre kan beviljas. Denna begränsning gör att prognosen kommer 
att avse kortare tid ju äldre den försäkrade är vid prövningen av rätt 
till sjukersättning. I någon mening blir bedömningen utifrån varak-
tighetskravet generösare ju äldre man är. Det kommer framför allt 
beröra dem som har mindre än fem år kvar till den tidpunkt då sjuk-
ersättning inte länge kan lämnas, se avsnitt 9.3. 

Utredningen bedömer att ett nytt varaktighetsbegrepp sannolikt 
har en liten effekt på antalet nybeviljade sjukersättningsärenden under 
dagens regler. Effekten är sannolikt större bland äldre än bland yngre. 
Varaktighetskravet är ett av flera rekvisit som reglerar rätten till sjuk-
ersättningen där varje rekvisit är en del av en helhet. En bedömning 
av olika förslags effekter måste därför ses i den kontext de föreslås 
och införs. Här har arbetsmarknadsbegreppet en viktig betydelse. Med 
ett mer generöst arbetsmarknadsbegrepp är det fler personer som 
uppfyller detta krav och därmed behöver varaktighetskravet prövas 
för fler personer. Det innebär att även utan en förändring av varak-
tighetsbegreppet är det fler fall där varaktighetskravet ska bedömas 
och kan ha betydelse för om ersättning beviljas eller inte. En föränd-
ring av varaktighetskravet berör därmed fler personer än i dag. Det 
innebär att en förändring av varaktighetsbegreppet sannolikt har större 
effekt om det införs tillsammans med en förändring av arbetsmark-
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nadsbegreppet än om det införs separat. Utredningen gör emellertid 
ingen enskild bedömning av vilken effekt som ett förändrat varak-
tighetskrav har, utan förslaget ska ses i kombination med övriga för-
ändringar som sker av rätten till sjukersättning. I relation till den effekt 
som ett förändrat arbetsmarknadsbegrepp kan bedömas ha gör dock 
utredningen bedömningen att den föreslagna förändringen av varak-
tighetskravet påverkar antalet nybeviljande sjukersättningsärenden i 
relativt liten omfattning. 

Förändringar av bedömning av rehabiliteringsmöjligheter 

Utredningens förslag innebär att det inte ska finnas några rehabili-
teringsåtgärder som kan förväntas medföra att den försäkrade återfår 
arbetsförmågan. För försäkrade som aldrig haft någon arbetsförmåga 
görs ett förtydligande att även åtgärder som kan antas medföra att 
en försäkrad får arbetsförmåga ska beaktas. Vid denna bedömning 
ska endast sådana rehabiliteringsåtgärder där den försäkrade bedöms 
få eller återfå arbetsförmåga före den tidpunkt då sjukersättning inte 
längre kan utbetalas beaktas. 

Förslaget innehållet också ett förtydligande kring vilken nivå på 
arbetsförmågan som den försäkrade kan förväntas återfå för att ansö-
kan om sjukersättning ska kunna avslås på denna grund. Bestämmelsen 
justeras från att den försäkrade ska bedömas kunna återfå någon 
arbetsförmåga till att avse den arbetsförmågenivå som den försäk-
rade haft vid tidpunkten för ansökan. Avseende beviskravet för be-
dömning av om det finns återstående rehabiliteringsmöjligheter, som 
kan ge eller återge den försäkrade arbetsförmåga, är det för att sjuk-
ersättning ska kunna beviljas tillräckligt att det kan antas att det inte 
finns sådana rehabiliteringsmöjligheter. 

Utredningens bedömning är att dessa förtydliganden har små 
effekter och i huvudsak utgör ett förtydligande av hur regelverket 
redan tillämpas i dag. Kravet på att rehabiliteringsmöjligheter ska 
bedömas vara uttömda kvarstår. Det gör att det vare sig blir lättare 
eller svårare att beviljas sjukersättning. I den utsträckning det på-
verkar antalet beviljade sjukersättningar gör utredningen bedöm-
ningen att det kommer innebära att fler partiella ersättningar beviljas. 

En gräns för rehabiliteringsåtgärder vid tidpunkten för ålderspen-
sion kommer sannolikt att medföra att ett fåtal fler äldre kommer 
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att kunna beviljas sjukersättning än i dag. De fall där sjukersättning 
beviljas på grund av denna korrigering kommer också närmast ute-
slutande att utgöras av kortare perioder med sjukersättning.  

Ett kodifierat beviskrav 

Rätt till sjukersättning ska anses föreligga om det är sannolikt att 
kriterierna för att den försäkrade ska kunna beviljas sjukersättning 
är uppfyllda. Utredningens bedömning är att effekterna av ett föränd-
rat beviskrav kommer att bli små. Det föreslagna beviskravet sanno-
likt utgör enligt utredningens bedömning endast en kodifiering av 
det beviskrav som redan gäller som normalkrav för förvaltningspro-
cessen i stort och för ärenden om sjukersättning och aktivitetsersätt-
ning. Även om beviskravet inte alltid är uttalat kan det sannolikt anses 
vara det krav som i praktiken redan i dag tillämpas av domstolarna 
och Försäkringskassan i de allra flesta fall. Utredningen har dock 
kunnat konstatera att det finns fall då beviskravet synes ha ställts för 
högt, eller i vart fall formulerats på ett sätt i beslutet så att det fram-
står som att ett för högt krav har tillämpats. 

Med det föreslagna beviskravet inskrivet i lagtexten bör en tyd-
ligare, mer enhetlig rättstillämpning kunna uppnås och felaktigheter 
i frågan kunna undvikas i högre utsträckning. Konsekvenserna för 
tillämpningen torde emellertid inte bli särskilt stora. I ett mindre antal 
fall bör enskilda, med stöd av rätt tillämpning av beviskravet och där 
inte för höga krav ställs på utredningen, kunna beviljas ersättning där 
sådan inte skulle beviljats med dagens tillämpning. 

Läst ihop med utredningens förslag om ett förändrat arbetsmark-
nadsbegrepp är utredningens bedömning att ett fastslaget författnings-
reglerat beviskrav kommer medföra att något fler personer varje år 
kommer att beviljas sjukersättning. 

9.1 Hur många kan beviljas sjukersättning? 

För att uppskatta hur många som kan tänkas komma att beviljas sjuk-
ersättning till följd av utredningens förslag har utredningen blickat 
tillbaka på den historiska utvecklingen. För att hitta en tidsperiod som 
är jämförbar med den utvecklingen som kan förväntas av ett gene-
rösare regelverk måste man emellertid gå långt tillbaka i tiden. Det 
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är länge sedan reglerna i sjukersättningen eller den tidigare förtids-
pensionen reformerades i mer generös riktning. Utvecklingen under 
de senaste 30 åren har i stället gått mot ett striktare regelverk och 
(sedan 2006) ett minskat antal personer med sjukersättning. En 
rimlig jämförelseperiod är emellertid den utvecklingen som skedde 
under åren 1970–1990. Det är en tidsperiod under vilken den då-
varande förtidspensionen reformerades i en generösare riktning både 
avseende rätten till ersättning och ersättningsnivåns storlek. Refor-
merna under den aktuella perioden inriktades framför allt mot lätt-
nader för den äldre arbetskraften genom t.ex. speciella regler för äldre 
som inte bara såg till de medicinska förutsättningarna att fortsätta 
arbeta, utan även beaktade arbetsmarknadsskäl vid bedömningen av 
rätten till sjukersättning. Effekterna av de reformer som genomfördes 
blev att fler och fler beviljade sjukersättning och andelen förtids-
pensionärer i befolkningen steg kraftigt i framför allt de äldre ålders-
grupperna. Effekterna av dessa reformer har analyserats i forsknings-
litteraturen och uppskattats till en ökning av andelen förtidspensionärer 
i åldersgruppen 60–64 år med ca 10–13 procentenheter.2 Någon utvär-
dering av effekterna för de yngre åldersgrupperna har utredningen 
inte kunnat finna i litteraturen. Ett rimligt antagande är dock att 
effekten i dessa grupper var mindre, vilket antyds av att ökningen av 
andelen förtidspensionärer i dessa åldersgrupper var lägre. 

Med utgångspunkt i den ökning av andelen förtidspensionärer 
bland äldre som forskningen påvisat under perioden 1970–1990 gör 
utredningen antagandet att de regler som utredningen föreslår på sikt 
skulle kunna innebära att andelen personer i befolkningen med sjuk-
ersättning i åldrarna 60–64 år ökar med 10 procentenheter. I övriga 
åldersgrupper, där regelförändringarna inte är lika omfattande som 
för de äldre, gör utredningen bedömningen att ökningen av andelen 
personer med sjukersättning i befolkningen blir lägre.3  

Utredningen redovisar i tabell 9 vilka konsekvenser det skulle få 
på inflödet till sjukersättning i tre olika scenarier – ett grundscenario, 
ett högt scenario och ett lågt scenario. I grundscenariot skulle utred-
ningens antaganden leda till ca 150 000 fler personer med sjukersätt-
ning på 20 års sikt, i det höga alternativet nästan 200 000 fler och i 
det låga alternativet ca 100 000 fler personer med sjukersättning. 

 
2 Johansson, Laun, Palme och Olofsdotter Stensöta (2018), Drivkrafter och möjligheter till ett 
förlängt arbetsliv, Stockholm: SNS Förlag, samt IFAU Rapport 2018:20. 
3 Antagandena framgår av tabell 9.1. 
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Omkring 40 procent av det ökade inflödet kommer från personer 
äldre än 60 år. Med tanke på att denna grupp enbart representerar 
fem ålderskohorter innebär antagandena en kraftig ökning av inflö-
det till sjukersättning bland de äldre. I grundscenariot ökar andelen 
i befolkningen som har sjukersättning i åldersgruppen 60–64 från 
ca 13 procent till 23 procent. Utslaget över 20 år innebär det en årlig 
genomsnittlig ökning på ca 4 400 personer yngre än 60 år och ca 2 800 
äldre än 60 år, vilket totalt sett innebär en ökning med ca 7 300 per-
soner per år. I det höga alternativet innebär det en ökning av 6 100 per-
soner per år i gruppen yngre än 60 år och 3 800 personer i gruppen 
äldre än 60 år. Totalt sett blir det en ökning av antalet personer med 
sjukersättning med knappt 10 000 personer per år. I det låga scenariot 
blir utfallet av utredningens antaganden att antalet personer med 
sjukersättning ökar med ca 2 800 personer per år bland dem som är 
yngre än 60 år och ca 1 900 personer bland dem som är äldre. Totalt 
sett ger det en ökning av antalet personer med sjukersättning med i 
genomsnitt 4 700 personer per år. 

Tabell 9.1 Antal nya personer som kan beviljas sjukersättning  

Antal uttrycks i 1000-tal och andelar i procent 

 Ålder         

 19–24  25–29  30–34  35–39  40–44  45–49  50–54  55–59  60–64 

Befolkning i dag 
(1 000-tal) 579 718 740 659 634 667 669 642 569 

Antal med 
sjukersättning 
i dag (1 000-tal) 1 2 10 13 16 25 40 57 76 

Andel med 
sjukersättning 
i dag (%) 0,2 0,2 1,4 1,9 2,5 3,7 6,0 9,0 13,3 

          
Antagen andel av befolkningen med sjukersättning på 20  års sikt (Utredningens förslag) 
 Ålder         

Antaganden 19–24  25–29  30–34  35–39  40–44  45–49  50–54  55–59  60–64 

Hög 0,26 0,37 2,18 3,07 4,28 6,29 10,77 16,12 26,64 

Grund 0,23 0,32 1,91 2,69 3,78 5,55 9,58 14,33 23,31 

Låg 0,19 0,27 1,64 2,31 3,27 4,81 8,38 12,53 19,98 

Antal fler personer med sjukersättning på 20  års sikt (1 000-tal) (Utredningens förslag) 
 Ålder         

Antaganden 19–24  25–29  30–34  35–39  40–44  45–49  50–54  55–59  60–64  
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 Ålder         

 19–24  25–29  30–34  35–39  40–44  45–49  50–54  55–59  60–64 

Hög 0,5 0,9 6,1 7,6 11,2 17,3 32,0 46,0 75,8 

Grund 0,3 0,5 4,0 5,1 8,0 12,3 24,0 34,5 56,9 

Låg 0,1 0,2 2,0 2,5 4,8 7,4 16,0 23,0 37,9 

          
 Totalt inflöde 20 år Genomsnittligt årligt inflöde 20 år 
 Ålder    Ålder     
 19–59 60–64 Total  19–59 60–64 Totalt   
Hög 121 76 197  6,1 3,8 9,9   
Grund 89 57 146  4,4 2,8 7,3   
Låg 56 38 94  2,8 1,9 4,7   

Källa: Egna beräkningar. 

 
 

Utifrån den diskussion som fördes inledningsvis kring hur utred-
ningen tror att inflödet till sjukersättning kan komma att utvecklas 
över tid, har de tre olika scenarierna implementerats med en avtag-
ande tillväxttakt. Argumentet för en sådan utveckling är att det inled-
ningsvis finns många personer som redan vid införandet av de nya 
reglerna eller i nära anslutning till införandet kommer kunna beviljas 
sjukersättning. Utredningen räknar därför med att antal beviljade 
sjukersättningar ökar relativt snabbt under de inledande åren men 
att ökningstakten succesivt avtar. Det finns ingen tydlig kunskap 
kring frågan om under hur lång tid denna process kan förväntas pågå. 
Utredningen räknar i sin antaganden med en infasningstid på ca 10–
15 år och att antalet nya ersättningstagare sedan planar ut. Av figur 9.1 
framgår hur en sådan utveckling skulle kunna se ut. Det innebär i 
grundscenariot att inflödet till sjukersättning under det första året 
skulle vara omkring 3 500 fler personer än i dag och att detta antal 
ökar till omkring 8 000 personer sett över en 20-årsperiod. I hög-
scenariot skulle inflödet under införandeåret vara omkring 5 000 per-
soner och efter 20 år innebära ett årligt inflöde till sjukersättningen 
på ca 11 000 personer. Det lägre alternativet innebär att inflödet under 
införandeåret blir ca 2 300 personer och sedan ökar mot en jämvikts-
nivå på ca 5 100 personer. 
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Figur 9.1 Antagen utveckling av det totala inflödet till sjukersättning 

Avser både personer yngre än 60 och äldre än 60 år 

 
Källa: Egna beräkningar. 
Anm.: Avser både personer yngre och äldre än 60 år. 

 
 

Osäkerheten kring hur antalet ansökningar och beviljanden av nya 
sjukersättningsfall kan komma att utvecklas vid ett införande av ut-
redningens förslag är emellertid stor. Det kan därför finnas anled-
ning att även redovisa konsekvenserna av andra antaganden. Utred-
ningen gör därför utifrån de grundantaganden som redovisats ovan 
en enkel beräkning som illustrerar hur utvecklingen skulle kunna bli 
om det vid införandet strömmar in många nya fall i början och att 
ansökningsbenägenheten sedan avtar och stabiliseras på en ny nivå 
som är högre än dagens. En sådan utveckling skulle kunna bli verk-
lighet om det vid införandet finns en relativt stor stock av människor 
som tidigare nekats sjukersättning och som relativt snabbt efter att det 
nya regelverket trätt i kraft söker och beviljas sjukersättning. Med 
tiden skulle då denna stock minska i takt med att de beviljas ersätt-
ning. Även antalet nya personer som årligen ansöker om sjukersätt-
ning skulle då minska. Ett sådant antagande bygger också på att För-
säkringskassan klarar av att fatta beslut i den takt ansökningarna 
kommer in. Det finns naturligtvis oändligt många utseenden som en 
sådan utvecklingskurva skulle kunna anta. En enkel illustration ges 
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av figur 9.2 där två olika alternativ redovisas. Båda dessa innebär ett 
högre initialt inflöde till sjukersättningen än i de scenarier som 
diskuterades ovan men sett över 20 år skulle utvecklingsbanorna ge 
samma antal personer med sjukersättning som i grundscenariot ovan, 
ca 150 000 fler med sjukersättning. I det lägre av dessa alternativ antas 
inflödet under det första året vara ca 8 000 personer och i det högre 
dubbelt så stort, ca 16 000. I båda dessa alternativ antas inflödet till 
sjukersättning öka under de första fem åren för att sedan succesivt 
minska mot den nya jämviktsnivån. Eftersom inflödet i dessa alter-
nativ antas vara högre än i grundscenariot ovan blir den långsiktiga 
jämvikten lägre än i grundscenariot då vi på sikt antar att det ska ge 
lika många nya personer med sjukersättning. I grundscenariot ovan 
antas inflödet till sjukersättningen stabiliseras på omkring 8 000 nya 
sjukersättningstagare. I den alternativa utvecklingskurvan antas denna 
nivå bli lägre, ca 6 000 nya personer. 

Figur 9.2 Alternativ utveckling av det totala inflödet till sjukersättning  

Avser både personer yngre än 60 och äldre än 60 år 

 
Källa: Egna beräkningar. 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

20000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

An
ta

l

År efter införandet

Låg Hög

683 ( 2864 )



Rätten till sjukersättning – konsekvenser av utredningens förslag SOU 2021:69 

532 

9.2 En reformerad sjukersättning  
för personer yngre än 60 år 

Utredningen har i avsnitt 9.1 redogjort för antagandena kring hur 
många som kan förväntas beviljas sjukersättning bland dem som är 
yngre än 60 år. För att kunna göra en kostnadsberäkning av det an-
tagna inflödet behöver utredningen göra antaganden om hur de som 
med utredningens förslag kan beviljas sjukersättning försörjer sig i dag. 
En utgångspunkt för en sådan bedömning är hur inflödet till sjuk-
ersättningen ser ut i dag och hur det har sett ut historiskt.  

Av figur 9.3 framgår att inflödet från sjukpenning till sjukersätt-
ning i dag svarar för omkring 40 procent av det totala inflödet till sjuk-
ersättningen för personer mellan 19–59 år. Andelen har under den 
senaste tioårsperioden varierat men sett i ett längre perspektiv kan 
utredningen konstatera att andelen minskat kraftigt sedan 2005. Under 
åren 2005–2008 svarade inflödet från sjukpenning till sjukersättning 
i den aktuella åldersgruppen för 75–80 procent av det totala inflödet 
till sjukersättningen. Den viktigaste orsaken bakom denna utvecklig 
är att antalet utbytesärenden har minskat kraftigt. Därmed har an-
delen av inflödet som kommer från sjukpenning minskat dramatiskt. 
Det har då också medfört att andelen av inflödet som kommer från 
andra grupper har ökat under den studerade perioden. Med denna 
vetskap drar utredningen slutsatsen att andelen av inflödet som 
kommer från sjukpenning kommer att öka med utredningens förslag. 
Att nivån skulle bli lika hög som innan 2008 bedömer utredningen 
som mindre realistiskt, åtminstone i ett kortare perspektiv. Dels 
finns det sannolikt en grupp människor som övergått till andra 
ersättningssystem efter att de fått avslag på fortsatt sjukpenning och 
som relativt snabbt kan beviljas ersättning om de uppfyller kraven i 
de nya regelverket. Dels var en del av förklaringen till den tidigare 
höga andelen att tidsbegränsad sjukersättning kunde beviljas för de 
vars arbetsförmåga inte bedömdes vara nedsatt för all överskådlig 
framtid men under minst ett år. Utredningens bedömning är därför 
att andelen av inflödet som kommer från sjukpenning i den aktuella 
åldersgruppen ökar till ca 60 procent. 
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Figur 9.3 Andel av inflödet till sjukersättning som kommer från 
sjukpenning, aktivitetsersättning eller annat för personer 
yngre än 60 år 

 
Källa: Försäkringskassan. 
Anm.: Inflödet från annat är t.ex. sysselsatta utan sjukpenning, arbetslöshet eller personer utanför 
arbetskraften. 

 
 
Inflödet från aktivitetsersättning har, sett till antalet personer, varit 
förhållande stabilt under perioden 2005–2019. Under hela perioden 
har inflödet legat kring ca 2 000–2 500 personer. Med utredningens 
förslag avseende rätten till aktivitetsersättning kommer inflödet till 
aktivitetsersättningen att öka. Utredningen bedömer att denna ökning 
kommer ha en liten påverkan på inflödet till sjukersättningen. De 
personer som i dag har aktivitetsersättning kan beviljas sjukersättning 
under förutsättning att alla rehabiliteringsmöjligheter är uttömda 
och att varaktighetskravet är uppfyllt. Om man är mellan 19–29 år 
kan man endast beviljas hel sjukersättning. Många av dem som till följd 
av ett nytt arbetsmarknadsbegrepp uppfyller villkoren för sjukersätt-
ning borde således beviljas sjukersättning direkt utan att ta omvägen 
via aktivitetsersättningen och kommer då sannolikt från annan er-
sättning. 

Ytterligare ett argument för att detta flöde kommer vara lågt är 
att de flesta som beviljas aktivitetsersättning är yngre än 25 år. Det 
kommer därmed att ta tid innan det blir aktuellt för denna grupp att 
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ansöka om sjukersättning, vilket för de allra flesta sker vid 30 års 
ålder. De förändrade regler som utredningen föreslår bedöms därför 
påverka inflödet från aktivitetsersättning till sjukersättning i en 
relativt liten omfattning. Utredningens bedömning är att andelen av 
inflödet till sjukersättning som utgörs av personer som tidigare haft 
aktivitetsersättning minskar till omkring 10–15 procent av det totala 
inflödet till sjukersättning bland dem som är yngre än 60 år.  

Det återstående inflödet kommer från personer med annan ersätt-
ning. Dessa personer kan vara arbetslösa med ersättning från arbets-
löshetsförsäkringen, aktivitetsstöd för deltagande i arbetsmarknads-
politiska program eller utvecklingsersättning. En grupp finns sannolikt 
också/eller hos kommunens socialtjänst och försörjs med ekonomiskt 
bistånd. Med de strikta regler som gällt för att beviljas sjukersättning 
finns det rimligtvis även en grupp människor som frivilligt valt att 
inte längre delta i arbetskraften och därmed försörjs av sin make/ 
maka, andra familjemedlemmar eller genom personliga besparingar. 
Gemensamt för alla dessa grupper är att de ofta har en sjukdoms-
historik. För de som har arbetat har det inneburit att de under perio-
der haft sjukpenning. De som står utanför arbetskraften och därmed 
saknar SGI har vid sjukdom inte rätt till sjukpenning. De har då 
antingen fått sin försörjning från kommunen via ekonomiskt bistånd 
eller genom make/maka, andra familjemedlemmar eller personliga 
besparingar. En annan grupp som diskuterats i tidigare avsnitt är de 
som fått avslag på tidigare ansökan om sjukersättning och återgått 
till arbete. Utredningen bedömer denna grupp som liten men antar 
att det vid en förändring av arbetsmarknadsbegreppet finns individer 
som i dag är i arbete men som kommer söka och beviljas sjukersätt-
ning. 

Utredningens har ingen närmare kunskap kring hur fördelningen 
mellan nämnda grupper ser ut. Utredningen gör bedömningen att 
omkring fem procent har ekonomiskt bistånd som huvudsaklig för-
sörjning och att en lika stor andel finns utanför arbetskraften, antingen 
med försörjning av make/make eller egna besparingar. En lika stor 
andel, fem procent, antas komma personer som är i arbete men som 
vid nya regler kan söka och beviljas sjukersättning. Resterande del 
antas komma från personer som har arbetslöshetsersättning eller 
deltar i arbetsmarknadspolitiska insatser med aktivitetsstöd, ca tio pro-
cent. Av tabell 9.2 framgår utredningens antaganden och hur inflö-
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det till sjukersättning blir under de första två åren efter införandet, 
enligt de utvecklingsbanor som redogjordes för i avsnitt 9.1. 

Tabell 9.2 Inflöde till sjukersättning från olika ersättningar för personer 
yngre än 60 år 

Ökat inflöde i förhållande till dagens nivå  

 Andel Alt.1 Alt. 2 
  Hög Grund Låg Låg Hög 
Inflöde år 1       

Sjuka 0,60 1 800 1 310 830 3 000 6 000 
Arbetslösa 0,10 300 220 140 500 1 000 
Ekonomiskt bistånd 0,05 150 110 70 250 500 
Aktivitetsersättning 0,15 450 330 210 750 1 500 
Utanför a.k. övrig 0,05 150 110 70 250 500 
I arbete 0,05 150 110 70 250 500 
Totalt 1,00 3 000 2 190 1 380 5 000 10 000 
       
Inflöde år 2       

Sjuka 0,60 2 520 1 840 1 160 3 750 6 600 
Arbetslösa 0,10 420 310 190 630 1 100 
Ekonomiskt bistånd 0,05 210 150 100 310 550 
Aktivitetsersättning 0,15 630 460 290 940 1 650 
Utanför a.k. övrig 0,05 210 150 100 310 550 
I arbete 0,05 210 150 100 310 550 
Totalt 1,00 4 200 3 070 1 940 6 250 11 000 

Källa: Egna beräkningar. 

9.2.1 Kortsiktiga statiska ekonomiska konsekvenser 
av utredningens förslag för olika försäkringsutgifter 
för personer yngre än 60 år 

Utredningen redovisar i detta avsnitt de ekonomiska konsekvenser 
som utredningens förslag bedöms få på sjukersättning, aktivitetsersätt-
ning, sjukpenning, arbetslöshetsersättning, bostadstillägg och eko-
nomiskt bistånd. Utredningen redovisar fem olika alternativa kostnads-
beräkningar givet de antaganden som redovisas i avsnitt 9.1 och 9.2, 
där alternativ 1 och 2 avser de olika införandebanor som redogjordes 
för i avsnitt 9.1 och låg, grund och hög avser de olika volymer som 
antas givet dessa införandebanor. Kostnaderna redovisas för två år, 
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införandeåret och året därefter och avser kostnadsökningen i för-
hållande till dagens nivå i respektive ersättningssystem. Beräkningarna 
avser de kortsiktiga ekonomiska konsekvenserna och tar inte hänsyn 
till eventuella beteendeförändringar som kan påverka benägenheten 
att ansöka om ersättning. Utredningen antar dock att dessa föränd-
ringar på kort sikt är små och inte påverkar beräkningarna i nämn-
värd omfattning. I ett längre perspektiv är dock dessa förändringar 
centrala, då förändrade beteenden på sikt påverkar hur inflödet till 
sjukersättningen kommer att utvecklas. Utredningen redovisar i av-
snitt 9.5 de långsiktiga konsekvenserna av utredningens förslag på 
sysselsättning, arbetslöshet och de offentliga finanserna. 

Av tabell 9.3 framgår hur förslagen bedöms påverka den enskilde 
individen genom den disponibla inkomsten, staten genom förändrade 
skatter och transfereringar och kommunerna genom det ekonomiska 
biståndet. Med fler som beviljas sjukersättning ökar kostnaderna för 
sjukersättningen. Utredningen bedömer att kostnadsökningen under 
införandeåret uppgår till 90–630 miljoner kronor beroende på hur 
många som beviljas sjukersättning under det första året. Utredningen 
har här antagit att beviljandet av sjukersättning kommer ske med en 
jämn fördelning över årets alla månader. Det innebär således att kost-
naderna inte kommer öka i den omfattning som antalet personer i tabel-
len anger, då detta inflöde avser antalet nya personer som beviljas 
ersättning under året och inte helårspersoner. Med en jämn fördel-
ning av beviljandet över alla månader kommer alla dessa personer inte 
ha ersättning under hela året. Utredningen har därför antagit att in-
flödet uttryckt i helårspersoner blir hälften så stort. Hela kostnaden 
för denna grupp uppstår dock år två, då även hälften av de som till-
kommer under detta år bidrar till en kostnadsökning i anslaget. Under 
det andra året beräknar utredningen under dessa antaganden att ut-
gifterna ökar med 0,4–1,3 miljarder kronor. 

Eftersom en stor del av det ökade inflödet till sjukersättning be-
döms komma från personer som tidigare haft sjukpenning, minskar 
utgifterna för sjukpenning när dessa individer i stället får sjukersätt-
ning. Ersättningen vid sjukpenning är oftast högre än i sjukersätt-
ningen, utom för de med väldigt låga inkomster. Det innebär att denna 
övergång i de flesta fall medför en besparing för staten och en minsk-
ning av disponibla inkomsten för den enskilde individen. Utredningens 
beräkningar visar att anslaget för sjukpenning, under det första året, 
minskar med ca 70–500 miljoner kronor beroende på hur mycket 
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inflödet till sjukersättningen ökar. Under det andra året ökar bespar-
ingen till 0,15–1,1 miljarder kronor. 

Även utgifterna för arbetslöshetsersättning, då främst aktivitets-
stöd och utvecklingsersättning, bedöms minska. En mindre del av 
inflödet till sjukersättning bland dem yngre än 60 år, bedöms komma 
från personer som är arbetslösa, se tabell 9.2. Det innebär att utgif-
terna för arbetslöshetsersättningen minskar med 10–50 miljoner kro-
nor under det första året och 20–110 miljoner kronor under andra året. 

Ett ökat inflöde från personer som tidigare haft aktivitetsersätt-
ning innebär att utgifterna för aktivitetsersättning minskar när dessa 
personer övergår till sjukersättning. Utredningen bedömer dock att 
en relativt liten del av det ökade inflödet från aktivitetsersättning 
kommer från personer för vilka sjukersättning är den alternativa för-
sörjningskällan till aktivitetsersättning. Den största delen av det ökade 
inflödet kommer från personer som övergår till sjukersättning när 
de fyller 30 år. Därmed uppstår inte minskade kostnader i aktivitets-
ersättningen till samma del som inflödet från aktivitetsersättningen 
ökar. Utredningen beräknar att utgifterna för aktivitetsersättning 
minskar med 1–10 miljoner kronor under första året och 2–20 miljoner 
kronor under det andra året. 

Ett inflöde till sjukersättningen från personer som tidigare haft 
ekonomiskt bistånd innebär att kommunens utgifter för ekonomiskt 
bistånd minskar. Ekonomiskt bistånd kan visserligen även fortsatt 
betalas till den enskilda individen om särskilda behov föreligger. Eko-
nomiskt bistånd avseende de grundläggande försörjningsbehoven 
minskar dock då dessa i stället tillgodoses genom sjukersättning och 
bostadstillägg. Utredningen räknar med att kommunernas utgifter 
för ekonomiskt bistånd i den aktuella åldersgruppen minskar med 5–
20 miljoner kronor under det första året, beroende på hur många nya 
personer som beviljas sjukersättning. Under det andra året blir be-
sparingen större, ca 10–50 miljoner kronor. 
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Tabell 9.3 Ekonomiska konsekvenser av utredningens förslag på kort sikt 
för individen (disponibel inkomst), staten och kommuner 
(Personer yngre än 60 år) 

Kostnadsökning i förhållande till dagens nivå, miljoner kronor  

 Alt.1 Alt. 2 
 Hög Grund Låg Låg Hög 

År 1 Inflöde (Antal) 3 000 2 190 1 390 5 000 10 000 
Sjukersättning 190 140 90 320 630 
Sjukpenning -150 -110 -70 -250 -500 
Arbetslöshetsersättning -20 -10 -10 -30 -50 
Bostadstillägg 20 10 10 30 50 
Ekonomiskt bistånd -10 -5 -5 -10 -20 
Aktivitetsersättning -2 -1 -1 -3 -10 
Skatter 10 10 10 20 40 
Totalt disponibel inkomst 20 20 10 30 70 
      
Effekter för staten* 40 30 20 70 150 
Effekter för kommuner -10 -5 -3 -10 -20 
      

År 2 Inflöde (Antal) 4 200 3 080 1 930 6 260 11 000 

Sjukersättning 400 290 190 670 1 330 
Sjukpenning -320 -240 -150 -540 -1 080 
Arbetslöshetsersättning -30 -20 -20 -50 -110 
Bostadstillägg 30 20 15 50 110 
Ekonomiskt bistånd -10 -10 -10 -20 -50 
Aktivitetsersättning -5 -3 -2 -10 -20 
Skatter 20 10 10 30 50 
Totalt disponibel inkomst 40 30 20 70 140 
      
Effekter för staten* 90 70 40 160 310 
Effekter för kommuner -10 -10 -10 -20 -50 

Källa: Egna beräkningar. 
Anm.: * Innehåller Statlig ålderspensionsavgift på 18,5  % för sjuk- och aktivitetsersättning samt 
10,21 % för sjukpenning och arbetslöshetsersättning.  
Kostnadsökningen för både år 1 och år 2 ska ses i relation till året innan de nya reglerna införs.  

 
 

När personer övergår från sjukpenning eller arbetslöshetsersättning 
till sjukersättning får de möjlighet att söka bostadstillägg. Det inne-
bär att med fler som beviljas sjukersättning kan även utgifterna för 
bostadstillägg förväntas öka. Bostadstillägg är emellertid en hushålls-
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transferering som kräver utgifter för boende men också beaktar andra 
familjemedlemmars inkomster. Det innebär att det inte är självklart 
att den som söker sjukersättning beviljas bostadstillägg. Många av de 
som beviljas sjukersättning har tidigare arbetat och har en inkomst-
relaterad ersättning som tillsammans med inkomster från make/maka 
gör att hushållets samlade inkomster blir för höga för att bostads-
tillägg ska kunna beviljas. Utredningen beräknar att bostadstillägget 
kan komma att öka med 10–50 miljoner kronor under det första året 
och ca 15–110 miljoner under det andra året för dem yngre än 60 år. 

Sammantaget innebär utredningens förslag att den disponibla 
inkomsten ökar något i förhållande till i dag. Utredningen beräknar 
denna effekt till 10–70 miljoner kronor under det första året och 20–
140 miljoner kronor under det andra året. För den enskilde innebär 
det att inkomsten i genomsnitt blir något högre än i dag. För staten 
innebär utredningens förslag att utgifterna ökar. Med beaktande av 
de minskade skatteintäkter som uppstår till följd av att inkomsterna 
i genomsnitt minskar innebär det en nettoökning för staten om 
ca 20–150 miljoner kronor under det första året och 40–310 miljoner 
kronor under det andra året.  

För kommunerna innebär utredningens förslag att utgifterna för 
ekonomiskt bistånd minskar. Utredningen beräknar denna minskning 
till 3–20 miljoner kronor under det första året och ca 10–50 miljoner 
kronor under det andra året, beroende på hur mycket inflödet till 
sjukersättningen ökar. 

9.3 En reformerad sjukersättning för personer 
äldre än 60 år 

Utredningens förslag innebär att arbetsförmågan för personer som 
har mindre än fem år kvar till den tidpunkt då sjukersättning inte 
längre kan lämnas enbart prövas i förhållande till arbeten som den 
försäkrade har erfarenhet av. Med dagens regler omfattar det perso-
ner i åldrarna 60–64 år. För de som saknar arbetslivserfarenheter 
under de senaste 15 åren ska arbetsförmågan bedömas mot angivet 
normalt förekommande arbete på samma sätt som utredningen 
föreslår ska gälla för personer som är yngre än 60 år. Det krävs även 
att arbetsförmågan i de arbeten som den försäkrade prövas mot ska 
vara nedsatt under överskådlig tid. Med överskådlig tid avses i detta 
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fall att arbetsförmågan är nedsatt fram till den tidpunkt då sjuker-
sättning inte längre kan lämnas. Kraven på omställning mildras 
därmed i förhållande till dagens regler och synen på vad som är en 
varaktig nedsättning av arbetsförmågan tydliggörs. En förväntad 
effekt av detta är att det blir lättare för personer i åldrarna 60–64 år 
att beviljas sjukersättning i förhållande till i dag. 

Utredningen har i avsnitt 9.1 redogjort för antagandena kring hur 
många som kan förväntas beviljas sjukersättning bland dem som är 
äldre än 60 år. För att kunna göra en kostnadsberäkning av det antagna 
inflödet behöver utredningen göra antaganden om hur de som med 
utredningens förslag kan beviljas sjukersättning försörjer sig i dag. 
En utgångspunkt för en sådan bedömning är hur inflödet till sjukersätt-
ningen ser ut i dag och hur det har sett ut historiskt.  

Av figur 9.4 framgår att i dag svarar inflödet från sjukpenning för 
nästan 70 procent av det totala inflödet till sjukersättning för perso-
ner äldre än 60 år. Andelen har under den senaste tioårsperioden 
varierar mellan 70 och 80 procent men utgjorde vid införandet av 
dagens regler 2008 omkring 90 procent av inflödet till sjukersättning 
i denna åldersgrupp. 

Figur 9.4 Andel av inflödet till sjukersättning som kommer från 
sjukpenning eller annat för personer äldre än 60 år 

 
Källa: Försäkringskassan. 
Anm.: Inflödet från inget/annat är t.ex. arbetslöshet eller personer utanför arbetskraften. 
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Det finns således utifrån den historiska utvecklingen anledning att 
anta att andelen av inflödet som kommer från sjukpenning på sikt 
kommer öka även bland de äldre. På kort sikt kan man dock förvänta 
sig att denna andel kan bli något lägre. Utredningen har under sitt 
arbete uppfattat att det i dag kan finnas grupper som efter att ha 
nekats sjukpenning övergått till andra ersättningsystem, som arbets-
löshet eller pension, och att det finns grupper som i dag inte har rätt 
till sjukpenning eftersom de saknar SGI och av detta skäl får eko-
nomiskt bistånd från kommunen eller försörjs av sin make/maka, 
andra familjemedlemmar eller genom egna besparingar. 

Det finns i dag en stor grupp som tagit ut allmän ålderspension 
redan från 62 års ålder. Skälen till detta varierar. En del gör det för 
de vill gå ner i arbetstid och ägna sin tid till annat än arbete, andra för 
att dra nyttat av förmåner som pensionär. För vissa handlar det om 
att man inte vill eller orkar arbeta längre. En del av dessa kan ha fattat 
sitt pensionsbeslut efter att de nekats sjukpenning eller sjukersätt-
ning eller inte ansett att det varit lönt att söka någon av förmånerna 
utifrån dagen regelverk. Med nya generösare regler som begränsar 
den arbetsmarknad som individens arbetsförmåga ska prövas mot 
kan det under en kort övergångsperiod finnas människor som väljer 
att ansöka om sjukersättning och pausa sitt pensionsuttag för att 
i stället få sjukersättning under de sista åren. Utredningen menar 
dock att detta flöde ganska snabbt avtar eftersom de nya kohorter som 
kommer in och omfattas av reglerna för äldre sannolikt kommer att 
ansöka om sjukersättning direkt utan att ta omvägen via pensions-
systemet. Detta flöde borde således enbart beröra de som vid regler-
nas införande har tagit ut allmän ålderspension och som har en var-
aktigt nedsatt arbetsförmåga i det eller de arbeten som den försäkrade 
har erfarenhet av under de senaste 15 åren. Det finns dock en kostnad 
för individen med att ansöka om sjukersättning. Han eller hon ska 
genomgå omfattande prövningar och granskningar av det egna hälso-
tillståndet. Utredningen bedömer därför att detta flöde kommer att 
finnas men att antalet individer blir relativt litet.  
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Tabell 9.4 Inflöde till sjukersättning från olika ersättningar för personer 
äldre än 60 år 

Ökat inflöde i förhållande till dagens nivå  

 Andel Alt.1 Alt. 2 
  Hög Grund Låg Låg Hög 

Inflöde år 1       

Sjuka 0,60 1 120 840 560 1 800 3 600 
Arbetslösa 0,10 190 140 90 300 600 
Ekonomiskt bistånd 0,05 90 70 50 150 300 
Pension 0,10 190 140 90 300 600 
Utanför a.k. övrig 0,08 150 110 70 240 480 
I arbete 0,07 130 100 70 210 420 
Totalt 1,00 1 870 1 400 940 3 000 6 000 
       

Inflöde år 2       

Sjuka 0,60 1 570 1 180 790 2 250 3 960 
Arbetslösa 0,10 260 200 130 380 660 
Ekonomiskt bistånd 0,05 130 100 70 190 330 
Pension 0,10 260 200 130 380 660 
Utanför a.k. övrig 0,08 210 160 100 300 530 
I arbete 0,07 180 140 90 260 460 
Totalt 1,00 2 620 1 960 1 310 3 750 6 600 

Källa: Egna beräkningar. 

 
 

Ytterligare en grupp som kan förväntas ansöka och beviljas sjuk-
ersättning kommer från de som i dag finns utanför arbetskraften. De 
rör sig dels om personer som finns inom kommunernas socialtjänst 
och försörjs med ekonomiskt bistånd, dels om personer som inte 
arbetar och försörjs av make/maka eller egna besparingar. Båda dessa 
grupper antas utgöra en lägre andel än bland de yngre. För de som 
försörjs med ekonomiskt bistånd kan detta motiveras utifrån att det 
är färre äldre än yngre som får ekonomiskt bistånd.  

Utredningens bedömning i det korta perspektivet, vars effekter 
redovisas i detta avsnitt, är att andelen av inflödet till sjukersättning 
som utgörs av personer som kommer från sjukpenning minskar något 
i förhållande till i dag. Utredningens bedömning är att inflödets an-
del bland de äldre blir lika stort som bland de yngre undre de första 
åren, dvs. ca 60 procent. På sikt kommer denna andel att öka när den 
stock som finns av sökanden utanför sjukpenningen succesivt avtar. 
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Som diskuterades ovan kommer t.ex. flödet från pension till sjuk-
ersättning relativt snabbt att avta, vilket då ökar andelen av inflödet 
som kommer från sjukpenning. Utredningens antaganden om hur 
inflödet till sjukersättning från olika grupper förväntas utvecklas i 
det korta perspektivet framgår av tabell 9.4. 

9.3.1 Kortsiktiga statiska ekonomiska konsekvenser 
av utredningens förslag för olika försäkringsutgifter 
för personer äldre än 60 år 

De kortsiktiga statiska ekonomiska konsekvenserna av utredningens 
förslag för personer 60 år eller äldre framgår av tabell 9.5. Utred-
ningen redovisar fem olika alternativa kostnadsberäkningar givet de 
antaganden som redovisas i avsnitt 9.1 och 9.2, där alternativ 1 och 2 
avser olika införandebanor av det ökade inflödet och låg, grund och 
hög avser olika volymer givet dessa införandebanor. Kostnaderna redo-
visas för två år, införandeåret och året därefter, och avser kostnads-
ökningen i förhållande till dagens nivå i respektive ersättningssystem. 
Beräkningarna avser de kortsiktiga ekonomiska konsekvenserna och 
tar inte hänsyn till eventuella beteendeförändringar som kan påverka 
benägenheten att ansöka om ersättning. Utredningen antar dock att 
dessa förändringar på kort sikt är små och inte påverkar beräkning-
arna i nämnvärd omfattning. I ett längre perspektiv är dock dessa 
förändringar centrala, då förändrade beteenden på sikt påverkar hur 
inflödet till sjukersättningen kommer att utvecklas. Utredningen 
redovisar i avsnitt 9.5 de långsiktiga konsekvenserna av utredningens 
förslag på sysselsättning, arbetslöshet och de offentliga finanserna. 

Utredningen antar, på samma sätt som för gruppen yngre än 
60 år, att beviljandet av nya sjukersättningsfall kommer att spridas 
ut jämnt under året och räknar därmed att effekten på helårspersoner 
blir hälften av det totala antalet personer som kan förväntas beviljas 
ersättning under respektive år (dvs. hälften av det antal som anges i 
tabell 9.5). I ett kortsiktigt perspektiv bedömer utredningen att ut-
gifterna för sjukersättning för gruppen 60 år eller äldre ökar med 60–
410 miljoner under det första året efter att de nya reglerna införts 
och med 120–880 miljoner året därefter. Besparingen i sjukpenning-
systemet bedöms bli ca 40–310 miljoner kronor under det första året 
och 90–670 miljoner kronor under det andra året, beroende på hur 
mycket inflödet till sjukersättningen ökar. 
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Inflödet från personer som i dag har arbetslöshetsersättning väntas 
leda till att utgifterna för dessa försäkringar minskar med 10–50 mil-
joner kronor under införandeåret och med 10–140 miljoner kronor 
under året därefter. 

För de individer som övergår från pension till sjukersättning ersätts 
pensionsinkomsten med sjukersättning. Under införandeåret bedö-
mer utredningen att det innebär en minskning av den enskildes pen-
sionsutbetalningar med 3–20 miljoner kronor och 10–40 miljoner kro-
nor under det andra året.  

Tabell 9.5 Konsekvenser av utredningens förslag för utgifter i olika 
ersättningssystem på kort sikt för personer äldre än 60 år 

Kostnadsökning i förhållande till dagens nivå, miljoner kronor  

 Alt.1 Alt. 2 
 Hög Grund Låg Låg Hög 

År 1 Inflöde (Antal) 1 890 1 410 950 3 000 6 000 
Sjukersättning 120 90 60 200 410 
Sjukpenning -90 -70 -40 -150 -310 
Arbetslöshetsersättning -20 -10 -10 -30 -50 
Bostadstillägg 10 10 5 10 30 
Ekonomiskt bistånd -5 -3 -2 -10 -20 
Pension -10 -5 -3 -10 -20 
Skatter 3 2 1 5 10 
Totalt disponibel inkomst 10 10 3 10 20 
Effekter för staten* 30 20 10 50 100 
Effekter för kommuner -5 -3 -2 -10 -20 
      

År 2 Inflöde (Antal) 2 640 1 970 1 310 3 750 6 590 
Sjukersättning 260 190 120 440 880 
Sjukpenning -200 -150 -90 -340 -670 
Arbetslöshetsersättning -30 -20 -10 -50 -110 
Bostadstillägg 20 10 10 30 60 
Ekonomiskt bistånd -10 -10 -5 -20 -30 
Pension -10 -10 -10 -20 -40 
Skatter 10 5 3 10 20 
Totalt disponibel inkomst 20 10 10 30 60 
Effekter för staten* 70 50 30 110 220 
Effekter för kommuner -10 -10 -5 -20 -30 

Källa: Egna beräkningar. 
Anm.: * Innehåller Statlig ålderspensionsavgift på 18,5  % för sjuk- och aktivitetsersättning samt 
10,21 % för sjukpenning och arbetslöshetsersättning.  
Kostnadsökningen för både år 1 och år 2 ska ses i relation till året innan de nya reglerna införs.  
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Möjligheten för de som beviljas sjukersättning att söka bostadstillägg 
innebär att utgifterna för bostadstillägg ökar något. Alla som beviljas 
sjukersättning har emellertid inte per automatik rätt till bostadstillägg 
och många av de som beviljas sjukersättning i dessa åldrar har en in-
komstrelaterad ersättning som ensamt eller tillsammans med make/ 
makas inkomst gör att hushållets samlade inkomster är för höga för 
att bostadstillägg ska kunna beviljas. Utredningens beräkning under 
antagandena i tabell 9.4 leder till att utgifterna för bostadstillägg kan 
förväntas öka med 5–30 miljoner kronor under det första året och 
med 10–60 miljoner kronor under det andra året. 

Sammantaget innebär utredningens förslag att den disponibla 
inkomsten minskar. Utredningen beräknar denna effekt till 5–30 mil-
joner kronor under det första året och 7–50 miljoner kronor under 
det andra året. För den enskilde innebär det att inkomsten igenom-
snitt blir något lägre än i dag. För staten innebär utredningens förslag 
att utgifterna ökar. Med beaktande av de minskade skatteintäkter som 
uppstår till följd av att inkomsterna i genomsnitt minskar innebär 
det en nettoökning för staten med ca 8–60 miljoner kronor under det 
första året och 20–150 miljoner kronor under det andra året.  

För kommunerna innebär utredningens förslag att utgifterna för 
ekonomiskt bistånd minskar. Utredningen beräknar denna minskning 
till 3–20 miljoner kronor under det första året och ca 7–50 miljoner 
kronor under det andra året, beroende på hur stort inflödet till sjuk-
ersättningen ökar. 

För pensionssystemet innebär det en besparing med ca 6–40 miljoner 
kronor under första året och 10–80 miljoner kronor under andra året, 
beroende på hur stort inflödet till sjukersättning blir från denna grupp. 

9.4 Sammantagen ökning av antal personer 
med sjukersättning 

I avsnitt 9.2 och 9.3 har utredningen redogjort för de ekonomiska 
konsekvenserna av utredningens förslag på kort sikt för dem som är 
yngre än 60 år och för dem som är äldre än 60 år. I detta avsnitt sum-
meras dessa effekter och utredningen redovisar effekten för befolk-
ningen som helhet. Utredningen redovisar fem olika alternativa kost-
nadsberäkningar givet de antaganden som redovisas i avsnitt 9.1 och 
9.2, där alternativ 1 och 2 avser olika införandebanor av det ökade 
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inflödet och låg, grund och hög avser olika volymer givet dessa infö-
randebanor. Kostnaderna redovisas för två år, införandeåret och året 
därefter och avser kostnadsökningen i förhållande till dagens nivå på 
respektive ersättningssystem. Beräkningarna avser de kortsiktiga eko-
nomiska konsekvenserna och tar inte hänsyn till eventuella beteende-
förändringar som kan påverka benägenheten att ansöka om ersättning. 
Utredningen antar dock att dessa förändringar på kort sikt är små 
och inte påverkar beräkningarna i nämnvärd omfattning. I ett längre 
perspektiv är dessa förändringar centrala, då förändrade beteende på 
sikt påverkar hur inflödet till sjukersättningen kommer att utvecklas. 
Utredningen redovisar i avsnitt 9.5 de långsiktiga konsekvenserna av 
utredningens förslag på sysselsättning, arbetslöshet och de offentliga 
finanserna. 

En sammanfattning av inflödet till sjukersättningen ges av 
tabell 9.6. Av tabellen framgår det sammantagna inflödet av både de 
som är äldre och yngre än 60 år för respektive antagande. I det som 
i avsnitt 9.1 benämns alternativ 1 och som innebär ett succesivt ökat 
inflöde till sjukersättningen under de närmaste 10–15 åren antas in-
flödet öka med 2 300–5 000 personer under det första året och 
ca 3 200–6 800 personer under det andra året. Det andra alternativet, 
som i avsnitt 9.1 benämns alternativ 2, innebär ett kraftigt ökat in-
flöde under de första tre åren och att inflödet därefter avtar samt går 
mot en lägre jämviktsnivå på ca 6 000 fler beviljanden än i dag. Dessa 
antagande skulle innebära ett inflöde på ca 8 000–16 000 personer 
under det första året och ca 10 000–17 600 under året därefter. 

Tabell 9.6 Inflöde till sjukersättning från olika ersättningstyper  

Ökat inflöde i förhållande till dagens nivå  

 Alt.1 Alt. 2 
 Hög Grund Låg Låg Hög 

Inflöde år 1      

Sjuka 2 920 2 160 1 390 4 800 9 600 
Arbetslösa 490 360 230 800 1 600 
Ekonomiskt bistånd 240 180 120 400 800 
Pension 190 140 90 300 600 
Aktivitetsersättning 450 330 210 750 1 500 
Utanför a.k. övrig 300 220 140 490 980 
I arbete 280 210 130 460 920 
Totalt 4 870 3 590 2 320 8 000 16 000 
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 Alt.1 Alt. 2 
 Hög Grund Låg Låg Hög 

Inflöde år 2       

Sjuka 4 090 3 020 1 950 6 000 10 560 
Arbetslösa 680 500 320 1 000 1 760 
Ekonomiskt bistånd 340 250 160 500 880 
Pension 260 200 130 380 660 
Aktivitetsersättning 630 460 290 940 1 650 
Utanför a.k. övrig 420 310 200 610 1 080 
I arbete 390 290 190 580 1 010 
Totalt 6 820 5 030 3 250 10 000 17 600 

Källa: Egna beräkningar. 

 
 

Givet inflödet i tabell 9.6 redovisar utredningen de ekonomiska kon-
sekvenserna för respektive utgiftssystem i tabell 9.7. Utgifterna för 
sjukersättning bedöms sammantaget öka med 0,14–1,0 miljard kro-
nor under införande året och med 0,3–2,2 miljarder kronor under det 
andra året, beroende på hur stort inflödet till sjukersättningen blir. 
Det ökade inflödet till sjukersättning innebär att utgifterna för sjuk-
penning minskar med 110–800 miljoner kronor under det första året 
och 0,24–1,7 miljarder kronor under det andra året. Utgifterna för 
arbetslöshetsersättning minskar med 10–110 miljoner kronor under 
det första året och 30–250 miljoner kronor under det följande året. 

En del av inflödet bland dem yngre än 60 år kan förväntas komma 
från aktivitetsersättningen. Utredningen beräknar att utgifterna för 
aktivitetsersättning till följd av detta minskar med 1–10 miljoner kro-
nor under första året och 2–20 miljoner kronor under det andra året. 
Utgifterna för bostadstillägg kan förväntas öka när fler beviljas sjuk-
ersättning. Utredningen beräknar att utgifterna för bostadstillägg ökar 
med 10–80 miljoner kronor under första året och 20–160 miljoner kro-
nor under det andra året. 

Kommunernas ekonomi kan förväntas påverkas genom minskade 
utgifter för ekonomiskt bistånd. En del av dem som kan komma att 
beviljas sjukersättning med utredningens förslag har i dag ersättning 
från kommunerna via ekonomiskt bistånd. Utredningen beräknar att 
dessa utgifter kan komma att minska med 10–40 miljoner kronor 
under införandeåret och med ca 10–50 miljoner kronor under året 
därefter.  
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Sammantaget innebär utredningens förslag en nettoökning av 
statens utgifter under det första året med 30–250 miljoner kronor 
och 70–530 miljoner kronor under det andra året.  

Tabell 9.7 Konsekvenser av utredningens förslag för utgifter i olika 
ersättningssystem på kort sikt  

Kostnadsökning i förhållande till dagens nivå, miljoner kronor 

 Alt.1 Alt. 2 
 Hög Grund Låg Låg Hög 

Inflöde År 1 (Antal) 4 910 3 610 2 330 8 000 16 000 
Sjukersättning 310 230 140 520 1 040 
Sjukpenning -240 -180 -110 -400 -810 
Arbetslöshetsersättning -30 -20 -10 -50 -110 
Bostadstillägg 20 20 10 40 80 
Ekonomiskt bistånd -10 -10 -10 -20 -40 
Pension -10 0 0 -10 -20 
Aktivitetsersättning -2 -1 -1 -3 -10 
Skatter 10 10 10 20 50 
Totalt disponibel inkomst 30 20 10 50 90 
      
Effekter för staten* 70 50 30 120 250 
Effekter för kommuner -10 -10 -10 -20 -40 
      

Inflöde År 2 (Antal) 6 820 5 020 3 250 10 000 17 600 
Sjukersättning 660 480 310 1 110 2 210 
Sjukpenning -520 -380 -240 -870 -1 750 
Arbetslöshetsersättning -60 -50 -30 -110 -220 
Bostadstillägg 50 40 20 80 160 
Ekonomiskt bistånd -20 -10 -10 -30 -50 
Pension -10 -10 -10 -20 -40 
Aktivitetsersättning -5 -3 -2 -10 -20 
Skatter 20 20 10 40 70 
Totalt disponibel inkomst 70 50 30 110 220 
      
Effekter för staten* 160 120 70 260 530 
Effekter för kommuner -20 -20 -10 -40 -80 

Källa: Egna beräkningar. 
Anm.: * Innehåller Statlig ålderspensionsavgift på 18,5 % för sjuk- och aktivitetsersättning samt 
10,21 % för sjukpenning och arbetslöshetsersättning.  
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9.4.1 Effekter för den enskilde 

Hur förslagen påverkar den enskilde är svårt att ge ett generellt svar 
på. Det beror helt och hållet på den enskildes ekonomiska situation 
vid beviljandet av sjukersättning. Eftersom sjukersättningen har en 
garantinivå kan sjukersättningen för de som kommer från sjukpen-
ning bli både högre och lägre än den ersättning de har i dag från sjuk-
penningen. Vid låga nivåer på sjukpenningen blir ersättningen från 
sjukersättning högre medan det omvända gäller vid högre nivåer på 
sjukpenningen. Utredningens bedömning är att ersättningen för de 
flesta i denna grupp blir lägre med sjukersättning än med sjukpenning.  

Beviljandet av sjukersättning ger också den enskilde möjlighet att 
ansöka om bostadstillägg. Bostadstillägg är emellertid en hushålls-
baserad förmån där hushållets samlade inkomster beaktas. Det är så-
ledes inte självklart att den som beviljas sjukersättning också beviljas 
bostadstillägg. 

Figur 9.5 Ersättning från olika ersättningssystem givet olika inkomstnivåer 

Individuell disponibel inkomst 

Källa: Egna beräkningar. 
 
   

0

50000

100000

150000

200000

250000

0
20

00
40

00
60

00
80

00
10

00
0

12
00

0
14

00
0

16
00

0
18

00
0

20
00

0
22

00
0

24
00

0
26

00
0

28
00

0
30

00
0

32
00

0
34

00
0

36
00

0
38

00
0

40
00

0
42

00
0

44
00

0
46

00
0

48
00

0
50

00
0

In
di

vi
du

el
l d

is
po

ni
be

l i
nk

om
st

 p
er

 å
r

Månadslön

Sjukersättning
Sjukpenning
Arbetslös inkomstrelaterad
Arbetslös grundersätting

701 ( 2864 )



Rätten till sjukersättning – konsekvenser av utredningens förslag SOU 2021:69 

550 

Utredningen redovisar i figur 9.5 den individuella disponibla in-
komsten vid ersättning från olika ersättningssystem. Beräkningarna 
avser ett ensamhushåll och antar att den vars inkomst tillåter rätt till 
bostadstillägg också beviljas denna ersättning. För dessa specifika typ-
fall gäller då att den individuella disponibla inkomsten vid sjukersätt-
ning blir lägre för de som kommer till sjukersättningen från sjuk-
penning eller arbetslöshetsförsäkringen om den ersättningsgrundande 
inkomsten vid arbete var lägre än 24 000 kronor per månad. I de fall 
den ersättningsgrundande inkomsten var högre än 24 000 kronor 
per månad ger sjukpenning och arbetslöshetsersättning en högre 
individuell disponibel inkomst än vad sjukersättning tillsammans med 
bostadstillägg gör. För de som kommer till sjukersättning från akti-
vitetsstöd eller utvecklingsersättning och saknar tidigare inkomster 
från arbete blir den individuella disponibla inkomsten högre med 
sjukersättning än med ersättningen från dessa system.  

9.4.2 Effekter i andra ersättningssystem 

Utöver de konsekvenser i angränsande system som utredningen be-
skrivit ovan berörs även antalet personer som kan beviljas arbets-
skadelivränta av utredningens förslag. Utredningen gör här ingen 
närmare bedömning av kostnadskonsekvenserna avseende detta då 
osäkerheten kring effekten är stor.  

Från och med den 1 juli 2008 kan sjukersättning endast beviljas 
då arbetsförmågan är stadigvarande nedsatt. Innan dessa fanns det 
möjlighet till tidsbegränsad sjukersättning där varaktighetskravet på 
arbetsförmågans ersättning inte var lika strikt. Det var då naturligt 
att rätten till arbetsskadelivränta prövades i samband med en ansö-
kan om tidsbegränsad sjukersättning. I och med att möjligheten till 
tidsbegränsad sjukersättning togs bort finns inte längre en tydlig 
tidpunkt vid vilken frågan om livränta aktualiseras. Det har inneburit 
att den enskilda individen får ansöka om livränta när denne anser att 
förmågan att skaffa sig inkomst genom arbete kan antas vara nedsatt 
i minst ett år framåt till följd av en arbetsskada. I en rapport från ISF 
konstateras att antalet ärenden om livränta har minskat väsentligt 
sedan förändringarna i sjukförsäkringen 2008.4 Avskaffandet av den 
tidsbegränsade sjukersättningen angavs som en trolig förklaring. 

 
4 ISF rapport 2015:14. 
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När arbetsmarknadsbegreppet förändras och likställs med det som 
i dag gäller i för rätten till sjukpenning efter dag 180 i rehabiliterings-
kedjan och varaktighetskravet förtydligas är det, som utredningen 
redogjort för ovan, troligt att fler kommer ansöka om och beviljas 
sjukersättning. När fler ansöker om och beviljas sjukersättning blir 
det naturligt att de som har en arbetsskada ansöker om livränta i 
samband med en ansökan om sjukersättning. Utredningens förslag 
kan då få effekt både på förvaltningskostnaderna, på grund av fler 
prövningar av rätten till livränta och på försäkringskostnaderna, när 
fler beviljas livränta. Utredningen har emellertid inget underlag för 
att kunna kostnadsberäkna denna effekt men vill ändå som en del av 
konsekvensbeskrivningen påtala att denna effekt kan förväntas uppstå 
när de nya reglerna träder i kraft.  

9.5 Långsiktiga effekter av fler med sjukersättning 

De som beviljats sjukersättning befinner sig ofta i sjukersättnings-
systemet under en lång tid. För de allra flesta är det fram tills de tar 
ut ålderspension. Det innebär emellertid inte att systemet är helt sta-
tiskt. Några avlider under tiden med sjukersättning och en mindre 
grupp lämnar sjukersättningen av andra skäl. Samtidigt beviljas hela 
tiden nya personer sjukersättning och graden av sjukersättning kan 
förändras över tid för de som redan har sjukersättning. Partiell ersätt-
ning kan exempelvis utökas eller övergå till hel sjukersättning. Hur 
det årliga antalet personer som har sjukersättning utvecklas från ett år 
till ett annat beror därför på hur många som initialt befinner sig i 
systemet och hur de fördelas över olika åldersgrupper, hur många 
som lämnar systemet, hur många som kommer in i systemet (ny-
beviljas ersättningen) och hur behovet av ersättning förändras för de 
som redan har sjukersättning.  

För att kunna göra en mer långsiktig bedömning av konsekven-
serna av ett ökat inflöde till sjukersättningen behöver alla dessa dimen-
sioner beaktas och dynamiken hos dessa storheter studeras över en 
längre period. Utredningen har därför implementerat utvecklingen i 
det grundscenario som beskrivs i avsnitt 9.1 i en långsiktig flödesmodell 
som utgår från övergångssannolikheter mellan olika tillstånd på arbets-
marknaden. Modellen beräknar utifrån dessa övergångssannolikheter 
utvecklingen av antalet sysselsatta arbetslösa, pensionärer, sjuka utan-
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för arbetskraften och övriga personer utanför arbetskraften. Därmed 
beaktas såväl inflödet till sjukersättning som utflödet från det samma. 
Modellen utgår från uppgifter från arbetskraftsundersökningen (AKU) 
och de flöden som sker mellan olika grupper i denna undersökning. 
Den grupp som utredningen approximerar personer med sjukersätt-
ning med är gruppen sjuka utanför arbetskraften. Den nya antagna 
nivån på antalet personer med sjukersättning uppnås genom att för-
ändra övergångssannolikheter mellan olika tillstånd på arbetsmark-
naden. Detta har i bästa utsträckning gjorts utifrån den kunskap som 
finns kring hur dessa flöden historiskt sett har förändrats när gene-
rösare regler införts i sjukersättningen. 

9.5.1 Erfarenheter från tidigare forskning 

Hur kan då en ökning av antalet personer med sjukersättning för-
väntas påverka inflödet till sjukersättning från olika delar av arbets-
marknaden? Det är länge sedan reglerna i sjukersättningen eller den 
tidigare förtidspensionen reformerades i mer generös riktning. Utveck-
lingen under de senaste 30 åren har i stället gått mot ett striktare regel-
verk och (sedan 2006) ett minskat antal personer med sjukersättning. 
För att i historien hitta reformer som går i en generösare riktning 
behöver vi söka oss tillbaka till början av 1970-talet. Då introduce-
rades särskilda regler för äldre arbetstagare mellan 63 och 67 år. Det 
innebar att äldre inte behövde omskola sig eller flytta när de av hälso-
skäl inte kunde utföra sitt ordinarie arbete, att lägre medicinska krav 
ställdes vid bedömning av arbetsförmåga och att funktionsnedsätt-
ningar till följd av normalt åldrande också kunde ligga till grund för 
beviljande av förtidspension. Samtidigt infördes också möjligheten 
att bevilja förtidspension av arbetsmarknadsskäl i kombination med 
hälsoskäl. Detta innebar att långtidsarbetslösa med nedsatt funktions-
förmåga kunde beviljas förtidspension efter att ha varit arbetslösa i ett 
till två år. När pensionsåldern sänktes till 65 år 1976 ändrades ålders-
gränserna för när dessa regler kunde användas till 60–64 år. Utöver 
dessa förändringar genomfördes även reformer som gjorde ersätt-
ningen vid förtidspension mer generös.5 Sammantaget kan man således 
konstatera att i princip alla reformer som genomfördes under dessa 

 
5 För en mer utförlig beskrivning av regelverkets förändringar se Johansson, Laun, Palme och 
Olofsdotter Stensöta (2018), Drivkrafter och möjligheter till ett förlängt arbetsliv, Stockholm: 
SNS Förlag, samt IFAU Rapport 2018:20. 
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år gjorde förmånen mer generös och verkade i riktning mot ett högre 
användande av den dåvarande förtidspensionen. 

Under perioden 1970–1990 ökade andelen förtidspensionärer i be-
folkningen både bland kvinnor och män. Tydligast är trenden för 
åldersgruppen 60–64 år. Skillnaden mellan utvecklingen hos ålders-
gruppen 60–64 år och 55–59 år kan tolkas som en effekt av de gene-
rösare reglerna för äldre. I rapporten Drivkrafter och möjligheter för 
ett förlängt arbetsliv görs bedömningen att de förändrade reglerna 
under denna period kan ha ökat andelen förtidspensionärer i befolk-
ningen med 10–13 procentenheter i åldersgruppen 60–64 år.6 I rappor-
ten görs också en liknande analys av hur andelen utanför arbets-
kraften utvecklades under de aktuella åren för åldersgrupperna 55–59 år 
och 60–64 år. Skillnaden mellan hur stor andel av respektive ålders-
grupp som inte deltog i arbetskraften ökade kontinuerligt mellan 
1960 och 1990. Utvecklingen var likartad för kvinnor och män trots 
den underliggande kohorteffekten mot ett ökat arbetskraftsdeltag-
ande bland kvinnor. Mycket tyder därför på att de generösare reglerna 
för rätten till förtidspension som introducerades under dessa år hade 
en tydlig påverkan på arbetskraftsdeltagandet hos både kvinnor och 
män. Historiskt sett har förtidspension/sjukersättning varit den 
huvudsakliga vägen ut ur arbetslivet för dem som lämnar arbetslivet 
före 65 års ålder. Den långa perioden med lägre beviljandekrav för 
personer i åldern 60–64 år, mellan 1972 och 1997, ledde till att en 
tredjedel av åldersgruppen erhöll förtidspension i början av 1990-
talet. Mycket tyder på att ökningen av arbetskraftsdeltagandet, från 
55 till 75 procent, från slutet av 1990-talet till mitten av 2010-talet 
till stor del kan tillskrivas förändringarna av reglerna i sjukersättningen. 
Trots dessa markanta förändringar finns inga tecken på negativa 
effekter på försörjning, ojämlikhet eller hälsa i gruppen som helhet.7 

I utredningens förslag finns både likheter och olikheter med de 
regler som infördes i rätten till förtidspension under 1970- och 1980-
talen. En likhet är att utredningens förslag gör det enklare att beviljas 
sjukersättning, speciellt för äldre men även för yngre. Inriktningen 
mot de äldre fanns också i de reformer som lättade upp reglerna i för-
tidspensionssystemet under åren 1970–1990. Dessa förändringar tog 
dock mer sikte på rent arbetsmarknadsmässiga aspekter än vad ut-
redningens förslag gör. I utredningens förslag är det arbetsförmå-

 
6 A.a. 
7 A.a. 
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gans nedsättning och varaktighet som sätts i fokus medan regelverket 
i förtidspensionen också vägde in individens möjligheter att kunna få 
arbete. Det innebär att utredningens förslag för den äldre arbets-
kraften är mer strikt än tidigare regler i förtidspensionen. Vidare 
innehåller inte utredningens förslag någon förändring av ersättning-
ens storlek, vilket var fallet under den period som förtidspensions-
systemet gjordes generösare. Därmed bedömer utredningen att de sär-
skilda regler för äldres rätt till sjukersättning som nu föreslås 
sannolikt inte får lika kraftiga effekter på inflödet till sjukersätt-
ningen som under perioden 1970 fram till millennieskiftet.  

Ett argument som pekar i samma riktning är också att Försäkrings-
kassan under de senaste åren bedrivit ett kvalitetsutvecklingsarbete 
kring bedömningen av rätten till sjukersättning. Försäkringskassan 
menar att kvaliteten i besluten om rätt till sjukersättning förbättrats. 
Utredningens bedömning är därför att ”portvaktsfunktionen” i för-
säkringssystemet sannolikt är bättre i dag än under 1970-talet. Det 
innebär att när de nya reglerna införs har Försäkringskassan bättre 
förutsättningar att fatta rätt beslut i ett ärende. Detta skulle också 
kunna vara en faktor som på marginalen bidrar till att ökningen av 
antalet personer som får sjukersättning inte blir lika stor som den 
annars skulle varit. Det är emellertid viktigt att noga beakta dessa 
effekter och uppmärksamma de lärdomar som finns att dra av de 
historiska erfarenheterna av generösare regler. En viktig slutsats är 
att reglernas utformning bidrog till ett ökat inflöde till sjukförsäk-
ringen som helhet och minskade de äldres arbetskraftsutbud, vilket 
hade en negativ effekt på skattebasen och således statens skatteintäkter.  

En annan viktig aspekt är hälsans utveckling och dess betydelse 
för inflödet till sjukersättningen. Hälsoutvecklingen i samhället har 
sedan början av 1970-talet kontinuerligt förbättrats för breda grupper 
i samhället. Trots detta har inflödet till sjukersättning under långa 
perioder varit opåverkat. Under vissa perioder och för vissa grupper 
syns dock ett samband. Män i åldersgruppen 60–64 år har upplevt 
den största minskningen i mortalitet sedan 1970-talet. Denna grupp 
har också den största förbättringen i självupplevd hälsa. Denna folk-
hälsoförbättring sammanfaller med en kraftig minskning av andelen 
män med förtidspension/sjukersättning sedan mitten av 1990-talet. 
För kvinnor sammanfaller ökningen av andelen som får sjukersätt-
ning med en försämring av den självupplevda hälsan för åldersgrup-

706 ( 2864 )



SOU 2021:69 Rätten till sjukersättning – konsekvenser av utredningens förslag 

555 

pen 45–54 år, åtminstone mellan början av 1990-talet och 2005.8 Ut-
redningen drar utifrån detta slutsatsen att hälsoutvecklingen inte är 
någon huvudsaklig förklaring till den utveckling av inflödet till sjuk-
ersättning/förtidspension som skett under vare sig de tidsperioder 
då inflödet ökat eller de perioder när inflödet minskat. Institutio-
nella faktorer som hur regler utformas och hur normer och attityder 
till sjukdom varierat över tid tycks vara viktigare förklaringar. 

Det finns en diger forskningslitteratur från de senaste decennierna 
som beskriver de ekonomiska incitamentens betydelse för utvecklingen 
av antalet ersättningstagare i olika välfärdssystem.9 Slutsatsen från 
denna forskning är att ekonomiska incitament både vad avser ersätt-
ningens storlek och regelverkets konstruktion för att kunna beviljas 
ersättning har betydelse för individens vilja att befinna sig i ett visst 
ersättningsystem. Högre ersättningsnivåer och generösare möjlig-
heter att beviljas ersättning ökar individens vilja att befinna sig i ett 
visst ersättningssystem. I fallet med sjukersättningen innebär det att 
med ett generösare regelverk kommer fler vilja söka sjukersättning. 
Att söka sjukersättning är förknippat med kostnader för den en-
skilde t.ex. i form av medicinska undersökningar m.m. För den 
enskilde blir det därmed en fråga om den kostnaden är mödan värd. 
Om sannolikheten att beviljas ersättning ökar, är det rimligt att fler 
individer är villiga att bära denna kostnad och antalet personer som 
söker ersättning ökar. Det har emellertid inte bara en påverkan på 
sjukersättningen utan även på intilliggande system som sjuk- och 
rehabiliteringspenning, arbetslöshetsförsäkring, aktivitetsstöd samt 
pensionssystemet. Med generösare regler i sjukersättningen blir det 
på ett individuellt plan viktigare att uppvisa en sjukdomshistorik för 
den som ser sjukersättningen som ett attraktivt ersättningsystem. 
Därmed är det rimligt att inflödet från sysselsättning till sjukpen-
ning ökar. På samma sätt kan man tänka sig att inflödet från Arbets-
löshetsförsäkringen påverkas, speciellt för de som är slutet av sina 
ersättningsperioder och är på väg över i aktiva insatser i aktivitets-
stödet. För en del av dessa individer kan den ekonomiska trygghet 
som sjukersättningen ger och möjligheten att fritt disponera sin tid 

 
8 Jönsson, Lisa, Palme, Mårten och Svensson, Ingemar (2011) “Påverkar folkhälsan utnyttjandet 
av sjukersättningen?”, Ekonomisk Debatt, vol. 39(4), s. 56–68. 
9 Se t.ex. Skogman Thorsie,”Ekonomiska incitament i arbetslöshets och sjukförsäkringarna”, 
Underlagsrapport till Parlamentariska socialförsäkringsutredningen SOU 2010:04, eller 
Johansson, , Laun, Palme och Olofsdotter Stensöta (2018), Drivkrafter och möjligheter till ett 
förlängt arbetsliv, Stockholm: SNS Förlag, samt IFAU Rapport 2018:20. 
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vara ett argument för att söka sjukersättning i stället för att delta i 
stödjande och rustande insatser hos arbetsförmedlingen. Även inflö-
det från pensionssystemet kan tänkas öka. Om sannolikheten att 
beviljas sjukersättning ökar är det fler personer som är beredda att ta 
de ansökningskostnader som finns till sjukersättningen. Man kan 
därför förvänta sig att fler av de som i dag tagit ut pension innan 65-
årsdagen kommer ansöka om och beviljas sjukersättning. Med sjuk-
ersättning under de sista åren betalar staten ålderspensionsavgifter 
och individen slipper ta av sitt pensionskapital. Det ger en högre 
pension för individen den dag han eller hon inte längre har rätt till 
sjukersättning. 

Med fler som ansöker om sjukersättning ökar också antalet som 
befinner sig i gränslandet mellan att beviljas och inte beviljas ersätt-
ning. Lagstiftningen är inte alltid så tydlig att det är självklart om en 
ansökan ska bifallas eller avslås. I takt med att normer och värderingar 
förskjuts i en mer generös riktning ökar risken för en glidning i 
tillämpningen över tid. Det skulle i så fall på marginalen öka inflödet 
till sjukersättningen ytterligare. För att öka tydligheten i regelverket 
lämnar utredningen bl.a. förslag om ett kodifierat beviskrav för rätt 
till ersättning.  

Inriktningen på politiken har under de senaste åren varit att fler 
ska arbeta längre. Dels för att en ökad livslängd har inneburit att 
pensionsbehållningen blir lägre när tiden som pensionär blir längre, 
dels för att den demografiska situationen inneburit stora pensions-
avgångar och den yrkesverksamma delen av befolkningen har minskat 
i relation till de äldre. Att arbeta längre är därför viktigt för att kunna 
upprätthålla den allmänna välfärden. Särskild hänsyn till ålder i väl-
färdssystem som t.ex. sjukersättning kan därför vara svårt att förena 
med en strävan mot det längre arbetsliv som höjda åldersgränser i 
ålderspensionssystemet syftar till. Att hälsan dessutom generellt sett 
förbättrats bland de äldre under de senaste decennierna tyder också 
på att behovet av särskilda regler för äldre är begränsat ur hälso-
hänseende.10 Samtidigt finns det ändå vissa försäkrade som efter ett 
långt arbetsliv i psykiskt och/eller fysiskt slitsamma arbeten inte kan 
arbeta fram till ålderspensionen. Utredningen bedömer därför att det 

 
10 Launoch Palme(2019b) “Kan seniorer arbeta längre?”, Rapport 1, Delegationen för senior 
arbetskraft, S 2018:10. 
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behövs åtgärder både för att möjliggöra ett längre arbetsliv för fler 
och för att underlätta för dem som behöver avsluta arbetslivet tidigt.11 

Utredningen har vid utformningen av förslagen vägt behovet av 
att arbeta längre mot den enskildes trygghet och tilltro till socialför-
säkringssystemet. För att sjukersättningen ska vara en ändamålsenlig 
förmån bedömer utredningen att det finns skäl att införa regler för 
personer som åldersmässigt befinner sig i slutet av arbetslivet och 
inte har rimliga möjligheter till omställning. Även om det i generell 
mening inte finns behov av speciella regler för äldre och det finns en 
samhällelig strävan om att fler ska arbeta längre, finns det redan i dag 
personer som har svårt att arbeta fram till dess att allmän ålderspension 
kan tas ut. I takt med att pensionsåldern höjs kan denna grupp komma 
att öka. I avsnitt 8.4.2 resonerar utredningen mer omfattande kring 
särskilda regler för äldre. Utredningen konstaterar att den nuvarande 
principen är att ersättning endast ska lämnas till den vars arbetsför-
måga är långvarigt nedsatt på grund av sjukdom och anser att sjuk-
ersättningen måste ses i sitt sjukförsäkringsrättsliga sammanhang. 
Mot denna bakgrund görs bedömningen att det även fortsättningsvis 
endast bör vara just nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom som 
ska utgöra grund för ersättning. Det är därmed inte lämpligt att föra 
in andra än medicinska skäl vid prövning av arbetsförmågans ned-
sättning. En allmän och generell möjlighet att ta hänsyn till sådana 
individuella omständigheter som ålder, bosättningsort, social situa-
tion eller arbetsmarknad bör inte tas med som bedömningsgrund så 
länge sjukersättningen är en förmån inom sjukförsäkringen. Med ett 
tydligt fokus på sjukdom som grund för rätt till ersättning menar ut-
redningen att den svåra avvägningen mellan att tillvarata individens 
arbetsförmåga så långt som möjligt och individens behov av en trygg-
het vid arbetsoförmåga blir väl avvägt. Mot bakgrund av den forsk-
ning som gjorts kring regelverkens betydelse för samhällsekonomins 
funktionssätt kan utredningen konstatera att generösare regler har 
negativa effekter på arbetsutbud, sysselsättning och ekonomisk tillväxt. 
I följande avsnitt redovisas vilka effekter utredningens förslag kan 
förväntas få på antalet sysselsatta, arbetslösa, pensionärer och perso-
ner utanför arbetskraften.  

 
11 Se avsnitt 7.4.1. för en vidare utveckling av detta resonemang. 
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9.5.2 Långsiktiga effekter på sysselsättning, arbetslöshet 
och antalet arbetade timmar 

För att beräkna de långsiktiga effekterna på sysselsättning, arbetslös-
het, antalet pensionärer och personer utanför arbetskraften har utred-
ningen använt finansdepartementets flödesmodell för beräkning av 
jämviktsarbetslöshet. Modellen kan beskrivas som en empirisk tolk-
ning av en sök- och matchningsmodell där bedömningen av den 
långsiktiga jämviktsarbetslösheten utgår från att arbetsmarknaden 
karaktäriseras av sökfriktioner, dvs. att det tar tid och är kostsamt för 
såväl företag som arbetslösa att hitta varandra. I en sök- och match-
ningsmodell beskrivs jämviktsarbetslösheten som en flödesjämvikt. 
Denna jämvikt bestäms av att sannolikheten att övergå från en status 
på arbetsmarknaden till en annan är konstant mellan samtliga tillstånd. 
Sannolikheterna beskriver t.ex. hur stor chansen är att arbetslösa blir 
sysselsatta, eller att sysselsatta blir sjuka och lämnar arbetskraften. 
Om samtliga övergångssannolikheter är konstanta leder det över tid 
till att flödet från t.ex. sjuka utanför arbetskraften är lika stort som 
flödet till sjuka utanför arbetskraften. Det uppstår därmed en flödes-
jämvikt där stockar i termer av arbetslöshet, sysselsättning, sjuka 
utanför arbetskraften och pensionärer m.m. är konstanta. Modellen 
tar inte hänsyn till demografiska förändringar och beräknar således 
den långsiktiga flödesjämvikten givet konstanta översgångssanno-
likheter mellan olika tillstånd på arbetsmarknaden. Modellens sanno-
likheter att gå från en arbetsmarknadsstatus till en annan är skattade 
på data från arbetskraftsundersökningarna för perioden 2005–2019.12 

Utredningen har genom att förändra de ursprungliga övergångs-
sannolikheterna kalibrerat modellen så att den ger ca 150 000 fler 
personer med sjukersättning över en period om 20 år. Det intressanta 
i denna beräkning är dock inte de exakta nivåerna utan varifrån inflö-
det till sjukersättningen kan förväntas komma och hur det påverkar 
sysselsättning, arbetslöshet, antalet pensionärer och personer utanför 
arbetskraften. Utredningen antar i denna simulering att sannolikheten 
att övergå från sysselsättning till sjukersättning påverkas mest. Som 
tidigare beskrivits kommer den största delen av inflödet till sjuk-
ersättningen i dag från sjukpenningen, där ca 85 procent av alla som 
har sjukpenning är anställda och därmed sysselsatta. I avsnitt 9.2 och 

 
12 De är justerade för att beakta konjunkturell variation utifrån Konjunkturinstitutets indikator 
för resursutnyttjande och andelen arbetade timmar utav det totala utbudet av arbetade timmar 
som framgår av arbetskraftsundersökningarna.  
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9.3 antas mot bakgrund av den historiska utvecklingen att detta in-
flöde ökar om reglerna för rätten till sjukersättning görs generösare. 
Även sannolikheten att övergå från att vara arbetslös till sjukersätt-
ning förväntas öka, liksom sannolikheten för personer utanför arbets-
kraften att övergå till sjukersättning. Båda dessa övergångssannolik-
heter antas i procentuella termer öka lika mycket i simuleringen. Även 
sannolikheten att gå från pension till sjukersättning kan förväntas 
öka. Som utredningen beskrivit tidigare bedöms denna effekt dock 
mest uppstå i det korta perspektivet. Utredningen antar därför endast 
en marginell förändring av sannolikheten att gå från pension till sjuk-
ersättning. Hur modellens övergångssannolikheter ser ut före och 
efter utredningens ändrade antaganden framgår av tabell 9.8. 

Tabell 9.8 Övergångssannolikheter för sysselsatta, arbetslösa, pensionärer 
och personer utanför arbetskraften att övergå till sjukersättning  

Procent  

 I dag Utredningens antaganden 
Sysselsatta 0,08 0,15 
Arbetslösa 0,72 0,79 
Pensionärer 0,47 0,48 
Övriga utanför arbetskraften 3,98 4,38 

Källa: Egna beräkningar, (simulering med finansdepartementets långsiktiga jämnviktmodell).  

 
 

Givet dessa antaganden om sannolikheter för sysselsatta, arbetslösa, 
pensionärer och personer utanför arbetskraften att beviljas sjuk-
ersättning leder en simulering över 20 år till att antalet sjukersatta 
(sjuk utanför arbetskraften) ökar med ca 150 000 personer. Den 
största delen av detta flöde kommer från personer som tidigare varit 
sysselsatta. Antalet sysselsatta kan förväntas minska med omkring 
90 000 personer efter 10 år och ca 120 000 personer efter 20 år. Övriga 
grupper påverkas i betydligt mindre omfattning. Personer utanför 
arbetskraften minskar med drygt 12 000 personer, antalet arbetslösa 
med ca 9 000 personer och antalet pensionärer med ca 9 000 personer. 

Man kan naturligtvis diskutera dessa antaganden. En något mindre 
förändring av övergångssannolikheten för de sysselsatta och högre 
för övriga grupper ger ett mindre flöde från gruppen i sysselsättning 
till gruppen med sjukersättning och ett större flöde från övriga 
grupper. Det intressanta i denna simulering är dock dynamiken i en 
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förändring av inflödet från sysselsättning till sjukersättning. Efter-
som denna grupp till antalet är den största gruppen och redan i dag 
står för den största delen av inflödet till sjukersättning kommer en 
förändring av övergångssannolikheten för de sysselsatta att påverka 
inflödet till sjukersättning mer än en lika stor förändring i andra 
grupper. Det gör att vi kan förvänta oss att mer generösa regler för 
rätten till sjukersättning framför allt kommer att påverka antalet 
sysselsatta i ekonomin, medan effekten på arbetslöshet, pensionärer 
och personer utanför arbetskraften blir mer begränsad.  

Totalt sett kommer dock det totala antalet personer med sjuk-
ersättning sannolikt minska även med utredningens förslag, åtmin-
stone under de närmaste åren. Det beror på att det i dag finns många 
personer med sjukersättning i åldersgrupperna 55–64 år som kommer 
att lämna systemet relativt snart. Även med de större inflöden som 
utredningen räknar med kommer inflödet inte att överstiga utflödet, 
åtminstone inte i det korta tidsperspektivet. Därmed kommer antalet 
personer med sjukersättning minska under åren framöver. 

Figur 9.6 Långsiktiga effekter på sysselsättning, arbetslöshet, antalet 
pensionärer och personer utanför arbetskraften av att fler 
beviljas sjukersättning 

 
Källa: Egna beräkningar, (simulering med finansdepartementets långsiktiga jämnviktmodell).  
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9.5.3 Långsiktiga effekter på BNP och de offentliga 
finanserna 

Vid beräkningen av de offentligfinansiella effekterna styrs den offent-
liga konsumtionen av vård, skola och omsorg av de demografiska 
behoven. Dessa behov antas inte påverkas av reformen, vilket gör att 
hela den minskade sysselsättningen sker i näringslivet. Beräkningen 
bygger också på att reformen är ofinansierad, dvs. dess kostnader 
tillåts påverka det offentliga sparandet fullt ut. I verkligheten minskar 
reformen utrymmet för andra reformer inom ramen för ett givet bud-
getutrymme som bestäms av det finansiella sparandets utveckling i 
förhållande till överskottsmålet. Det innebär att det offentliga sparan-
det och skulden skulle utvecklas på samma sätt, både med och utan 
en reform, då reformen måste finansieras med högre statliga inkomster 
eller lägre utgifter inom ett annat område. Vidare antas i beräkning-
arna att medelarbetstiden för de som lämnar sysselsättningen till följd 
av reformen är 80 procent av genomsnittlig medelarbetstid. Det inne-
bär att antalet arbetade timmar i näringslivet minskar något mindre 
än sysselsättningen, eller med ca 1,7 procent efter tio år och med ca 
2,2 procent efter 20 år. 

Färre arbetade timmar innebär att BNP minskar. Beräkningarna 
pekar på att BNP blir ca 1,3 respektive 1,7 procent lägre än dagens 
nivå efter tio respektive 20 år. Även timlönen för de som lämnar syssel-
sättning antas vara lägre än genomsnittet, ca 80 procent av genom-
snittet. Hushållens disponibla inkomster bedöms efter tio år ha minskat 
med ca 4 miljarder kronor, eller 0,1 procent, när lönesumman minskar 
med ca 34 miljarder kronor och transfereringarna till hushållen ökar 
med ca 29 miljarder kronor. Efter 20 år har disponibelinkomsten och 
lönesumman minskat med ca 9 miljarder kronor respektive ca 67 mil-
jarder kronor, medan transfereringarna till hushållen ökat med ca 
57 miljarder kronor. Om hushållens sparkvot är den samma med och 
utan reform innebär det att hushållens konsumtionsutgifter minskar 
med ca 3 miljarder kronor efter tio år och med ca 9 miljarder kronor 
efter 20 år, eller med ca 0,1 procent i förhållande till dagens nivå. 

Minskade inkomster innebär att statens och kommunernas skatte-
intäkter minskar, och mindre konsumtion innebär lägre momsintäkter. 
Lägre inkomster från löneföljande skatter och moms och högre trans-
fereringsutgifter försvagar det offentliga sparandet något. Pensions-
systemets inkomster och utgifter påverkas endast marginellt. Det är 
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framför allt statens primära sparande som försvagas när utgifterna för 
sjukersättning ökar. Uttryckt som andel av BNP ökar de offentliga 
inkomsterna svagt och de offentliga utgifterna mer, se Tabell 9.9. 

Sammantaget försämras statens primära sparande med ca 0,6 pro-
cent av BNP efter tio år och med ca 0,7 procent av BNP efter 20 år. 
Statens inkomster är mer eller mindre oförändrade som andel av 
BNP och statens utgifter ökar med ca 0,7 respektive 0,8 procent av 
BNP efter tio respektive 20 år. Ett försämrat primärt statligt sparande 
leder i sin tur till att statsskulden, och därmed även statens ränte-
utgifter, blir högre. Efter tio år bedöms det finansiella sparandet i 
staten och den offentliga sektorn vara ca 0,7 procent lägre som andel 
av BNP och efter 20 år ca 1,1 procent lägre som andel av BNP. Sparan-
det försämras gradvis allt eftersom antalet sysselsatta minskar och 
antalet personer med sjukersättning ökar. Med tiden leder det lägre 
sparandet till att den offentliga skulden ökar. Efter tio år har det lägre 
sparandet ackumulerats till en konsoliderad bruttoskuld, vars andel 
av BNP är ca 3,5 procent högre än utan en reform, och efter 20 år är 
skuldens andel av BNP knappt 10 procent högre. 

Tabell 9.9 Långsiktiga effekter på de offentliga finanserna  

Förändring i förhållande till dagens nivå, miljoner kronor och procent 

 10 år 20 år 

Sysselsättning (1 000-tal) -88 -120 
Arbetade timmar (I förhållande till basscenariot) -1,3 -1,6 
BNP (I förhållande till basscenariot) -1,3 -1,7 
Hushållens disponibla inkomster (Mdkr) -4 -9 
Lönesumma (Mdkr) -34 -67 
Transfereringar (Mdkr) 29 57 
Hushållens konsumtionsutgifter (Mdkr) -3 -9 
Statens primära sparande (Procent av BNP) -0,6 -0,7 
Statens inkomster (Procent av BNP) 0,1 0,1 
Statens utgifter (Procent av BNP) 0,7 0,8 
Finansiellt sparande i offentlig sektor (Procent av BNP) -0,7 -1,1 
Procentuell förändring av konsoliderad bruttoskulds andel av BNP (%) 3,5 9,8 

Källa: Egna beräkningar. 
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9.6 Effekter för jämställdhet 

Utredningens förslag rörande rätten till sjukersättning påverkar inte 
kvinnors möjligheter att söka ersättningen på annat sätt än mäns. 
Konsekvensen av utredningens förslag bedöms därför inte ha någon 
speciell påverkan på jämställdheten. Nybeviljandet av sjukersättning 
är i dag jämnt fördelat mellan kvinnor och män och utredningen be-
dömer inte att de lagda förslagen påverkar denna fördelning. Utred-
ningen har inte närmare analyserat hur utredningens förslag påverkar 
olika diagnosgruppers möjligheter att beviljas sjukersättning. I den 
utsträckning förslagen skulle påverka olika diagnosgruppers möjlig-
heter att beviljas sjukersättning, där kvinnor eller män är överrepre-
senterade, skulle det kunna påverka fördelningen mellan kvinnor 
och män.  

9.7 Effekter för myndigheter 

Utredningen bedömer att förslagen främst berör Försäkringskassans 
administration och handläggning. Även Arbetsförmedlingen kommer 
beröras av förslaget då färre personer kommer behöva delta i arbets-
marknadspolitiska insatser. 

Försäkringskassan 

Om fler personer beviljas sjukersättning innebär det fler ärenden 
som ska handläggas och ökade kostnader för Försäkringskassan. På 
sikt kan antalet ansökningar förväntas öka ytterligare då fler perso-
ner även utanför den tänkta målgruppen väljer att ansöka om sjuk-
ersättning. De nya ärenden som tillkommer för Försäkringskassan 
bedöms emellertid inte vara mer komplicerade än dagens ärenden 
varmed utredningen bedömer att den genomsnittliga tid det tar att 
handlägga ett ärende inte kommer att förändras med utredningens 
förslag. Utredningen bedömer att den ärendetyp som framför allt 
kommer öka är utbytesärenden, dvs. ärende där Försäkringskassan 
själv initierar ett utbyte från sjukpenning till sjukersättning. Det 
innebär i sin tur att färre ansökningar om sjukpenning i pågående 
sjukfall. Därmed minskar Försäkringskassans handläggningskostnader 
för sjukpenning samtidigt som den ökar för sjukersättning. Den sam-
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lade effekten av detta borde dock bli att det blir färre ansökningar 
att hantera om en person beviljas sjukersättning i stället för att fort-
sätta med sjukpenning. Huruvida detta leder till minskade kostnader 
beror dock på hur komplexiteten och tidsåtgången i sjukpenning-
ärenden förhåller sig till ärenden som prövas för sjukersättning.  

Utöver kostnader för handläggning av de nya ärendena kan också 
konstateras att de nya reglerna kommer innebära ett antal initiala kost-
nader för Försäkringskassan. Det omfattar kostnader för att uppdatera 
styrande och stödjande dokument såsom blanketter, brevmallar samt 
interna och externa informations- och utbildningsinsatser. Utred-
ningen bedömer även att det finns ett behov för Försäkringskassan 
att se över och uppdatera statistiksystemen i samband med de nya 
reglerna. I övrigt bedömer utredningen att även att Försäkrings-
kassan behöver utveckla och anpassa sina it-system till det nya regel-
verket. Utredningen uppskattar denna kostnad till 20 miljoner kronor.  

För att klara av att hantera det ökade antal ärenden som utred-
ningen bedömer bli konsekvensen av de nya reglerna kommer Försäk-
ringskassan ha behov av fler försäkringsutredare, försäkringshandläg-
gare (beräknare), specialister, beslutsfattare, chefer och försäkrings-
medicinska rådgivare. Dessa medarbetare behöver både rekryteras 
och utbildas. Befintlig personal kommer behöva handleda nya med-
arbetare parallellt som de själva är i behov av utbildning i de förändrade 
regelverken. Med nya regler behöver även omprövningsverksamhet 
och processföring ses över, vilket kortsiktigt kommer kräva interna 
resurser.  

Även angränsande ersättningssystem bedöms påverkas. Främst är 
det kring bostadstillägg och arbetsskador som Försäkringskassan får 
ökade kostnader för att handlägga fler ansökningar. 

Utredningen saknar djupare kunskap för att kunna gör en kvali-
ficerad bedömning av hur detta påverkar den samlade administrativa 
kostanden i både sjukpenning och sjukersättning och har inte heller 
fått underlag från Försäkringskassan som gör en sådan beräkning 
möjlig. Med utgångspunkt från de styckkostnader för handläggningen 
som anges i Försäkringskassans årsredovisning för 2020 kan dock 
konstateras att styckkostnaden för handläggning av sjukersättnings-
ärenden är 6 730 kronor. Motsvarande kostnad per avslutat sjukfall i 
sjukpenningen är 6 080 kronor. Med utgångspunkt från dessa upp-
gifter kan en grov uppskattning av de administrativa kostnaderna göras. 
Utredningen har bedömt att det under införandeåret kan handla om 

716 ( 2864 )



SOU 2021:69 Rätten till sjukersättning – konsekvenser av utredningens förslag 

565 

2 300–16 000 ytterligare personer som kan beviljas sjukersättning. 
Med angiven styckkostnad innebär det en ökad administration för 
handläggning av dessa ärenden med 15–110 miljoner kronor. Som 
beskrevs ovan innebär dock att personer övergår från sjukpenning 
till sjukersättning en minskad administration i sjukpenning i och 
med att dessa ärenden inte blir föremål för vidare bedömning inom 
sjukpenningen. Utredningen uppskattar denna minskning till 20 pro-
cent av den totala styckkostnaden för handläggning av ett sjukpen-
ningärende. Utredningen uppskattar att 60 procent av de nya ärenden 
som beviljas sjukersättning kommer från sjukpenning. Det skulle i 
så fall innebära en minskad administration inom sjukpenningen med 
7–47 miljoner kronor beroende på hur många ärenden som övergår 
från sjukpenning till sjukersättning. Sammantaget innebär den ökning 
av handläggningskostnaderna för sjukersättning med 9–60 miljoner 
kronor. 

Arbetsförmedlingen 

Utredningens förslag innebär att fler kommer beviljas sjukersättning. 
Utredningen uppskattar att mellan 200–1 600 personer kommer från 
arbetslöshetsförsäkringen eller insatser hos Arbetsförmedlingen. Det 
innebär att personer på sikt kommer delta i insatser hos Arbetsför-
medlingen under kortare perioder än i dag. Styckkostnaden för 
handläggning av ärenden inom ramen för aktivitetsstödet var enligt 
Arbetsförmedlingens årsredovisning 2020 ca 1 600 kronor per ärende. 
Under antagandet att handläggningskostnaden för de fall som över-
går från aktivitetsstöd till sjukersättning minskar med 20 procent av 
den totala handläggningskostnaden p.g.a. kortare tid med aktivitets-
stöd skulle det innebära en besparing med 0,2–2 miljoner kronor i 
anslaget för aktivitetsstöd. 

9.8 Effekter för arbetsgivare och företag 

Utredningens förslag berör alla företag som har anställda. Som andel 
av det totala antalet företag med minst en anställd utgör företag med 
färre än 50 anställda omkring 97 procent. Utredningen bedömer dock 
att förslagen i denna del har en begränsad betydelse för företags och 
arbetsgivares kostnader. För dem som har en anställning och beviljas 
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hel sjukersättning innebär det att anställningsförhållandet mellan 
arbetsgivare och arbetstagare upphör. Därmed upphör också arbets-
givarens rehabiliteringsansvar. Det kan i de fall där rehabiliterings-
processen annars skulle varit utdragen innebära minskade kostnader 
för arbetsgivaren.  

I de fall där partiell sjukersättning beviljas kvarstår anställnings-
förhållandet vanligtvis till den del för vilken sjukersättning inte betalas 
ut. Det innebär att arbetsgivaren även fortsättningsvis har ett rehabili-
teringsansvar. Det är emellertid inte självklart att kostnaderna för 
rehabilitering och anpassning minskar bara för att anställningens 
omfattning minskar.  

9.9 Effekter för hälso- och sjukvården 

En generösare bedömning av rätten till sjukersättning enligt de för-
ändringar av regelverket som utredningen föreslår har till följd att 
fler kommer att ansöka om och beviljas sjukersättning. Det innebär 
att hälso- och sjukvårdens belastning avseende läkarutlåtanden om 
den försäkrades hälsotillstånd kommer att öka. I dag är det dock 
många som får avslag på sin ansökan om sjukersättning, vilket inne-
bär att hälso- och sjukvården tar fram betydligt fler underlag och ut-
låtande som bifogas den enskildes ansökan, jämfört med antalet per-
soner som i slutändan beviljas ersättning. Underlag tas även fram i 
de fall där Försäkringskassan undersöker om ett utbyte från sjuk-
penning till sjukersättning skulle vara möjligt. Alla dessa beviljas inte 
sjukersättning. Det innebär således att en del av det ökade antal 
beviljanden av sjukersättning som kan förväntas om utredningens 
förslag införs, tas från de ansökning eller ärenden där hälso- och sjuk-
vården redan i dag tar fram ett underlag. Även om generösare regler 
kan förväntas leda till att fler ansöker om sjukersättning än i dag, 
kommer den ökning av nya underlag som hälso- och sjukvården kan 
förväntas utföra till följd av de nya reglerna sannolikt vara lägre än 
den sammantagna ökningen av nybeviljade sjukersättningsärenden 
som förslaget medför.  

I avsnitt 5.3.2 redogör utredningen för den utredningsprocess som 
föregår ett beslut om rätt till sjukersättning. En viktig del i denna 
process är de medicinska underlag som den enskilde ska bifoga ansö-
kan om förmånen. Underlaget kan omfatta läkarutlåtanden om den 
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försäkrades begränsningar på grund av sjukdom eller funktionsned-
sättning, neuropsykiatrisk utredning, utredning genomförd av arbets-
terapeut, läkarintyg och journalanteckningar från hälso- och sjukvår-
den. Försäkringskassan kan också beställa en försäkringsmedicinsk 
utredning för att belysa om och hur sjukdomen påverkar den för-
säkrades förmåga till aktivitet. En form av försäkringsmedicinsk ut-
redning är aktivitetsförmågeutredning (AFU) som syftar dels till att 
ge en helhetsbild av den försäkrades funktionsnedsättningar och 
aktivitetsbegränsningar, dels till att presentera en bedömning av den 
försäkrades kvarvarande förmåga till aktivitet. Den försäkrades funk-
tionsnivå kan efter en AFU visa sig vara oklar eller att resultaten är 
motstridiga. I dessa fall får individen, utöver läkare, även träffa en 
eller flera andra yrkesroller såsom arbetsterapeut, fysioterapeut eller 
psykolog. Av denna beskrivning framgår att framtagandet av de 
medicinska underlagen är en kostsam process för hälso- och sjukvår-
den men samtidigt en viktig del för att få fram information för 
bedömningar av den enskildes kvarvarande arbetsförmåga. 

Den ökade belastningen i form av intyg för sjukersättning ska 
dock ställas mot att färre läkarintyg behöver skrivas under pågående 
sjukperiod med sjukpenning. Under en längre sjukdomsperiod 
behöver den försäkrade för att fortsatt kunna beviljas sjukpenning 
besöka hälso- och sjukvården vid ett flertal tillfällen för under-
sökningar och utfärdande av nya intyg. Läkarintygen som lämnas 
som underlag till bedömning av sjukpenning är vanligtvis mindre 
omfattande än läkarutlåtanden som skrivs i samband med ansökan 
om sjukersättning. Färre intyg under tid med sjukpenning innebär 
emellertid att den administrativa belastningen minskar något avse-
ende sjukpenningen. Huruvida den administrativa bördan för hälso- 
och sjukvården samtaget ökar eller minskar är dock svårbedömt. 
Utredningen gör dock bedömningen att minskningen av bördan i 
sjukpenning inte riktigt blir lika stor som ökningen i sjukersättning 
och att utredningens förslag sammantaget kommer innebära små 
men ökade kostnader för hälso- och sjukvården.  

En uppskattning är att ett läkarutlåtande för underlag till beslut 
om sjukersättning i normalfallet omfattar ca 3 läkarbesök. Ett exem-
pel på ersättningsnivå är förordningen för lag (1994:1121) om läkar-
vård för 2021, där ett normalbesök tar mellan 20 och 50 minuter med 
en ersättning mellan 880 och 1 566 kronor. För 3 normalbesök 
skulle det med denna grova uppskattning betyda mellan 2 640 och 
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4 698 kronor.13 Som utredningen beskrivit är osäkerheten stor kring 
hur många som kan komma att beviljas sjukersättning med de regler 
som utredningen föreslår. Beroende på hur ansökningarna fördelar sig 
över tid bedömer utredningen att det kan röra sig om mellan 2 000 
och 16 000 nya personer med sjukersättning under det första året. 
Som utredningen diskuterade ovan är det inte sannolikt att alla dessa 
personer är nya fall, dvs. många kan vara sådana personer som tidigare 
ansökt om sjukersättning men fått avslag. Därmed behöver sanno-
likt inte alla dessa personer nya underlag från hälso- och sjukvården. 
Utredningen gör bedömningen att hälften av det ökade inflödet 
kommer från personer som behöver nya underlag från hälso- och 
sjukvården. Det skulle därmed innebär ökade kostnader med ca 4–
30 miljoner kronor. Från denna kostnad ska man dock dra kostnaden 
som hälso- och sjukvården i dag har för att utfärda intyg i pågående 
sjukfall. Utredningen har inget närmare uppgift om tidsåtgången för 
att skriva sjukintyg för ansökan om sjukpenning. Under antagandet 
att ett sjukintyg med tillhörande undersökningar i genomsnitt tar en 
fjärdedel så lång tid som utlåtande i samband med sjukersättning 
men att de i snitt görs tre gånger under en sjukdomsperiod blir tids-
åtgången för dessa sjukintyg 75 procent av tidsåtgången för att utfärda 
ett underlag för ansökan om sjukersättning. Det skulle i så fall inne-
bära att kostnaderna för hälso- och sjukvården sammantaget ökar med 
1–8 miljoner kronor. 

 
 

 
13 Det innebär i genomsnitt ca 3 669 kronor. Utredningen använder denna för beräkning av 
kostnader för hälso- och sjukvården. 
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10 Rätten till aktivitetsersättning 
– regelverk och handläggning 

I detta kapitel avhandlas aktivitetsersättning för nedsatt arbetsför-
måga. Det är en ersättningsform som i stora delar liknar sjukersätt-
ningen, med liknande rekvisit och en gemensam rättslig bakgrund 
(se kapitel 5), men som även i vissa väsentliga delar är annorlunda än 
sjukersättningen. Därför behandlas de båda förmånerna i olika avsnitt. 
Skillnaderna handlar bl.a. om att det är en yngre åldersgrupp som 
omfattas av reglerna för aktivitetsersättning. I den utsträckning be-
stämmelser etc. för aktivitetsersättning är likartade dem som gäller 
för sjukersättning sker i huvudsak hänvisning till relevanta avsnitt 
om sjukersättningen.  

För information om regelverken i andra nordiska länder för ersätt-
ning vid långvarigt nedsatt arbetsförmåga, se kapitel 6. 

10.1 Nuvarande regelverk och handläggning 

Aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga är en ersättningsform 
för unga i åldern 19–29 år1 som har en nedsatt arbetsförmåga på grund 
av sjukdom, eller annan nedsättning av den fysiska eller psykiska pre-
stationsförmågan.2 Ersättningen är tidsbegränsad till 1–3 år, men kan 
beviljas för flera perioder. Även under den tid som den försäkrade får 
behandling, eller medicinsk eller arbetslivsinriktad rehabilitering som 
hindrar förvärvsarbete, anses han eller hon ha nedsatt arbetsförmåga.3  

 
1 Ersättningen kan beviljas fr.o.m. juli månad det år de försäkrade fyller 19 år.  
2 33 kap. 5 och 18 §§ SFB. 
3 33 kap. 12 § SFB. 
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Likheter mellan aktivitetsersättning och sjukersättning – 
arbetsförmågebedömning och arbetsmarknadsbegrepp 

När det gäller aktivitetsersättning ska bedömningen av arbetsförmå-
gan göras utifrån den unges förmåga att försörja sig själv genom 
förvärvsarbete på arbetsmarknaden. Bedömningen ska baseras efter 
samma grunder oavsett på vilket sätt prestationsförmågan är nedsatt 
och den ska bedömas i relation till ett heltidsarbete.4 Prövningen ska 
göras i förhållande till förvärvsarbete på hela arbetsmarknaden, vilket 
innebär att även särskilt anpassade eller subventionerade arbeten och 
anställningar beaktas. Andra faktorer, som exempelvis utbildning eller 
bosättning, ska inte beaktas vid arbetsförmågebedömningen.5 

Samma begrepp och bedömning i detta avseende gäller således för 
aktivitetsersättning och sjukersättning. Det gör att exempelvis rätts-
praxis som rör den ena formen av ersättning också blir tillämpbar på 
den andra i frågor som rör arbetsförmåga och arbetsmarknadsbegreppet. 

Skillnader i varaktighetskravet 

Det finns likheter mellan sjukersättningen och aktivitetsersättningen 
på så sätt att de båda avser att kompensera för långvarig nedsatt 
arbetsförmåga till följd av sjukdom. En viktig skillnad mellan ersätt-
ningarna är emellertid att aktivitetsersättningen är tidsbegränsad, 
medan ett beslut om sjukersättning gäller tills vidare.6 En förutsätt-
ning för att få aktivitetsersättning är att den enskildes arbetsförmåga 
kan antas vara nedsatt i minst ett år. Det kan jämföras med sjukersätt-
ning, där det krävs dels att arbetsförmågan är stadigvarande nedsatt, 
dels att rehabilitering inte bedöms kunna förbättra förmågan. Under 
tid med aktivitetsersättning kan rehabiliteringsåtgärder pågå i syfte 
att den försäkrade ska få eller återfå arbetsförmåga. 

Tidsbegränsningen av aktivitetsersättningen syftar till att ta till-
vara den unges möjligheter till utveckling och arbete i ungdomsåren, 
och unga under 29 år ska således enligt huvudregeln inte få en var-
aktig ersättning.7 Den 1 februari 2017 infördes emellertid en möjlig-
het att beviljas hel sjukersättning från 19 år, och därmed få ersättning 

 
4 33 kap. 10–11 §§ SFB. 
5 Prop. 2007/08:136, s. 88 ff. 
6 33 kap. 4, 17 och 19 §§ SFB. 
7 Prop. 2000/01:96, s. 80–81 och Ds 2000:40, s. 85. 
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tills vidare.8 Motivet var att regeringen ville trygga försörjningen för 
det fåtal unga som bedöms helt sakna förutsättningar för att kunna 
utveckla arbetsförmågan.9  

Aktiviteter enligt socialförsäkringsbalken 

I samband med ett beslut om att bevilja en försäkrad aktivitetsersätt-
ning ska Försäkringskassan undersöka om han eller hon under den 
tid ersättningen ska lämnas kan delta i aktiviteter som kan antas ha 
en gynnsam inverkan på hans eller hennes sjukdomstillstånd eller 
fysiska eller psykiska prestationsförmåga.10 Den försäkrade kan få 
ersättning (som kallas särskild ersättning) för kostnader för aktivi-
teter som han eller hon deltar i.11  

En skillnad mellan de båda ersättningarna är således att en försäk-
rad inte kan få aktiviteter enligt socialförsäkringsbalken och ej heller 
särskild ersättning vid beviljad sjukersättning.  

Aktivitetsersättning vid förlängd skolgång 

En försäkrad som på grund av funktionsnedsättning ännu inte har 
avslutat sin skolgång på grundskolenivå och gymnasial nivå vid 
ingången av juli månad det år då han eller hon fyller 19 år har rätt till 
aktivitetsersättning under den tid skolgången varar. Denna ersätt-
ning beviljas oavsett om arbetsförmågan är nedsatt eller inte.12  

I den proposition som föregick införandet av bestämmelserna om 
aktivitetsersättning vid förlängd skolgång framhålls att ungdomar 
med funktionshinder ska ha möjlighet att slutföra utbildning som 
ger kompetens motsvarande gymnasienivån utan att de själva ska 
behöva svara för sin försörjning under tid sådan utbildning pågår.13 
Vidare framhölls i förarbetena att det är viktigt att det görs en klar 
åtskillnad mellan sådana förlängningar av studierna som beror på 
funktionshinder och sådana som är en följd av andra skäl som inte är 
rent medicinska, t.ex. sociala problem, skoltrötthet och liknande. 

 
8 SFS 2016:1291. 
9 Prop. 2016/17:1, utgiftsområde 10, s. 46 och Ds 2016:5, s. 35 ff. 
10 33 kap. 21 § SFB. 
11 33 kap. 25 §, förordning (1991:1321) om rehabiliteringsersättning och RFFS 2002:36. 
12 33 kap. 8, 13 och 20 §§. 
13 Prop. 2000/01:96, s. 83 f. 
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Aktivitetsersättning förförlängd skolgång bör således inte utges i 
andra fall än där det finns ett klart samband mellan funktionshindret 
och behovet av förlängda studier.  

10.1.1 Bakgrund till reglerna om aktivitetsersättning 

År 2003 avskaffades ersättningarna förtidspension och sjukbidrag 
som var en del av pensionsområdet. Sjukersättning och aktivitets-
ersättning infördes då och blev även en del av sjukförsäkringen. 
Redan dessförinnan hade förtidspensionen delvis anpassats till sjuk-
penning, bland annat genom samordnade ersättningsnivåer.14  

Ett viktigt syfte med förändringen 2003 var att uppnå en finan-
siellt sammanhållen försäkring som innefattade alla ersättningsfall på 
grund av sjukdom eller annan nedsättning av den fysiska eller psy-
kiska arbetsförmågan, oberoende av hur lång tid som nedsättningen 
beräknades bestå. Några förändringar beträffande själva bedömningen 
av arbetsförmåga genomfördes dock inte 2003. En central utgångs-
punkt var även att de nya ersättningarna skulle innehålla en väl avvägd 
balans mellan målen att ge ekonomisk trygghet och att stimulera eget 
arbete. Båda ersättningstyperna riktade sig till dem vars arbetsförmåga 
var långvarigt nedsatt. Medan sjukersättning avsåg personer över 30 år 
var ersättningsformen aktivitetsersättning avsedd för personer under 
30 år.15 Syftet med aktivitetsersättningen till unga var, förutom att 
ge ekonomisk trygghet, att skapa förutsättningar för sjuka, skadade 
eller funktionshindrade ungdomar att ha ett aktivt samhällsliv, och 
få ökade möjligheter till inträde på arbetsmarknaden och i arbets-
livet.16 I lagmotiven framhölls att det var 

[…] principiellt viktigt att det görs klart för såväl den enskilde som 
samhället i sin helhet att ingen skall behöva bli pensionerad i mycket 
unga år, innan omfattande insatser har gjorts för att så långt det är möj-
ligt ta tillvara kapacitet och utvecklingsmöjligheter bland unga som är 
svårt sjuka eller funktionshindrade.17 

Den 1 juli 2008 infördes ett antal åtgärder som syftade till att effek-
tivisera sjukskrivningsprocessen, med tidiga insatser för att i högre 
grad ta till vara arbetsförmågan genom bland annat fasta tidpunkter 

 
14 Se prop. 1992/93:31. 
15 Prop. 1997/98:111, s. 4 ff. Se även nuvarande 33 kap. 2 § SFB. 
16 Ds 2000:40, prop. 2000/01:96, prop. 2001/02:84 och prop. 2007/08:136. 
17 Prop. 2000/01:96, s. 71. 
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för prövning av arbetsförmågan vid sjukskrivning. Vid samma tid-
punkt trädde även förändringar inom både sjuk- och aktivitetsersätt-
ningen i kraft med bl.a. innebörden att bedömningen av arbetsför-
mågans nedsättning skulle göras i förhållande till förvärvsarbeten på 
arbetsmarknaden. Från samma tidpunkt avskaffades ersättningsformen 
tidsbegränsad sjukersättning.18  

Socialförsäkringsbalken (SFB) trädde i kraft den 1 januari 2011. I och 
med införandet av denna sammanhållna och heltäckande socialförsäk-
ringslag ersattes ca 30 av de tidigare gällande socialförsäkringsförfatt-
ningarna, däribland lagen om allmän försäkring (AFL). 

Den 1 januari 2013 ändrades reglerna för vilande aktivitetsersätt-
ning.19 En annan ändring som började gälla den 1 januari 2013 var att 
de försäkrade vars aktivitetsersättning upphörde på grund av att de 
fyllde 30 år omfattades av möjligheten att kunna delta i arbetslivs-
introduktion samt av rätten att kunna få sjukpenning i särskilda fall, 
rehabiliteringspenning i särskilda fall och boendetillägg. 

Den 1 februari 2016 avskaffades den bortre tidsgränsen i sjukför-
säkringen. För de som har aktivitetsersättning innebär det att de i 
fortsättningen inte kommer att kunna erbjudas att delta i så kallad 
arbetslivsintroduktion när aktivitetsersättningen upphör p.g.a. att de 
försäkrade fyller 30 år. Den lagändringen innebär också att den för-
säkrade i stället kan ansöka om sjukpenning, rehabiliteringspenning 
eller sjukpenning i särskilda fall i direkt anslutning till en avslutad 
period med aktivitetsersättning. Dessa ersättningar kan beviljas per-
soner som inte har någon eller endast en låg sjukpenninggrundande 
inkomst (SGI). 

Den 1 februari 2017 trädde en lagändring i kraft som innebär att 
en försäkrad kan beviljas hel sjukersättning från och med juli det år 
personen fyller 19 år. Det gäller den som har en grav, livslång och om-
fattande funktionsnedsättning och en stadigvarande hel arbetsoför-
måga. Det är sedan den 1 februari 2017 även möjligt att ansöka om 
aktivitetsersättning under prövotid för studier under sammanlagt 
sex månader.  

Utgångspunkten för aktivitetsersättningen är att samhället ska bidra 
till att unga med nedsatt arbetsförmåga ska kunna delta i såväl arbets-
liv som samhällsliv. Under åren sedan ersättningsformen infördes 
har ett stort antal utredningar emellertid kunnat peka på att utfallet 

 
18 Se prop. 2007/08:136. 
19 36 kap. 15–18 d §§ SFB. 
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inte motsvarar dessa förväntningar. Såväl Försäkringskassan som 
Inspektionen för socialförsäkringen och Riksrevisionen har konsta-
terat att det har saknats aktiviteter för många av dem som beviljas 
aktivitetsersättning. Det förekommer dock även arbetslivsinriktade 
aktiviteter och deltagande i kommunal daglig verksamhet, men ut-
budet av insatser och aktiviteter som de unga får ta del av motsvarar 
inte den faktiska efterfrågan som finns.20 I en av Riksrevisionen 
genomförd granskning år 2015 konstaterades att syftet med aktivi-
tetsersättningen inte uppnåtts och att försäkringen inte lever upp till 
målsättningen om ett aktivt förhållningssätt för unga med nedsatt 
arbetsförmåga.21  

Regeringen instämde i Riksrevisionens bedömning och aviserade 
en översyn av regelverket. Regeringen konstaterade även de att akti-
vitetsersättningen inte har kommit att präglas av aktivitet så som var 
avsikten när förmånen infördes. De angav också att det är angeläget 
att regelverket är utformat så att den enskildes initiativ att närma sig 
arbetsmarknaden underlättas.22 Översynen resulterade bl.a. i regelför-
ändring som innebär att sjukersättning numera kan beviljas unga 
under 29 år som har omfattande funktionshinder och som har ytterst 
små förutsättningar att kunna utföra ett arbete. Motivet till att bevilja 
sjukersättning även till personer som är under 30 år var att renodla 
gruppen som har aktivitetsersättning så att den ersättningen ska bestå 
av unga som har potential att utveckla sin arbetsförmåga och därmed 
kunna närma sig arbetsmarknaden.23 

10.1.2 Internationella åtaganden – FN-konventionen om 
rättigheter för personer med funktionsnedsättning 

För att en person ska ha rätt till ersättning enligt socialförsäkrings-
balken krävs att svensk lagstiftning är tillämplig samt att personen är 
försäkrad i Sverige, omfattas av det svenska socialförsäkringsskyddet 
och uppfyller de särskilda förmånsvillkoren. I avsnitt 5.1 om rätten 
till sjukersättning redogjordes översiktligt för EU-rätten och Sveriges 

 
20 Se Mannelqvist, Ruth, Aktivitetsersättning och arbetsförmåga, med hänvisning till bl.a. För-
säkringskassan, Tio år med aktivitetsersättning: en studie av situationen för unga med aktivitets-
ersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga, 2012-11-30, Riksrevisionen (2015:7) Aktivitets-
ersättning: en ersättning utan aktivitet och ISF 2011:10, ISF 2017:5 Aktivitetsersättning till 
trettio års ålder – vad händer sedan? 
21 RiR 2015:7, s. 97. 
22 Prop. 2016/17:1, utgiftsområde 10, s. 46. 
23 Prop. 2016/17:1, utgiftsområde 10 och Ds 2016:5 samt 33 kap. 16 §. 
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internationella åtaganden. Samma grundförutsättningar gäller för 
aktivitetsersättningen som för sjukersättningen.  

Utöver detta kan nämnas att Konventionen om rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning (CRPD) antogs av FN:s general-
församling 2006 och Sverige är sedan 2009 juridiskt bunden av den. 
Målet för funktionshinderspolitiken i Sverige är att, med CRPD som 
utgångspunkt, uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet 
i samhället för personer med funktionsnedsättning. Principen om 
universell utformning ska vara styrande. Det innebär att hänsyn ska 
tas till människors olika behov och förutsättningar. Alla människor 
ska i största möjliga utsträckning kunna använda produkter, miljöer 
och tjänster utan behov av anpassning eller specialutformning. 

10.1.3 Aktiviteter inom ramen för aktivitetsersättningen 

Aktiviteter enligt 33 kap. 21–25 §§ SFB som en försäkrad har rätt att 
delta i under tiden med aktivitetsersättning, och för vilka denne kan 
få särskild ersättning för, ska kunna antas ha en gynnsam inverkan 
på de förhållanden som medför att den försäkrades arbetsförmåga är 
nedsatt. Aktiviteterna har till syfte att förbättra förutsättningarna 
för att förbättra arbetsförmågan, vilket enligt förarbetena innebär en 
skillnad mot rehabilitering ”vars syfte är att åstadkomma att den 
försäkrade skall kunna arbeta trots nedsatt arbetsförmåga”.24 I för-
arbetena nämns kurser, dagverksamhet, föreningsverksamhet, idrotts-
aktiviteter och praktik som exempel på sannolika aktiviteter.25 

Möjligheten att delta i aktiviteter innebär inte att allt som den för-
säkrade aktiverar sig i kan betraktas som aktiviteter enligt SFB. Om 
den försäkrade exempelvis deltar i förenings- eller idrottsaktiviteter 
eller i en daglig verksamhet utan planering och samordning av För-
säkringskassan ska inte det engagemanget betraktas som aktiviteter 
enligt SFB. Det är inte typen av insats som avgör om det är en aktivitet 
utan om den planeras och samordnas av Försäkringskassan.26 En 
insats som riskerar att försämra det medicinska tillståndet eller som 
hindrar andra insatser som kan leda till en arbetsförmåga kan dock 
inte bedömas som en aktivitet inom ramen för aktivitetsersättningen.27 

 
24 Prop. 2000/01:96, s. 181. 
25 Prop. 2000/01:96, s. 87. 
26 Försäkringskassan, Vägledning 2013:2 version 9, s. 196. 
27 Försäkringskassan, Vägledning 2013:2 version 9, s. 195. 
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Rehabiliteringsinsatser anses ovan inte som en aktivitet inom 
ramen för aktivitetsersättningen. När det behövs för tillämpningen 
av socialförsäkringsbalken får vidare den handläggande myndigheten 
begära att den försäkrade genomgår undersökning enligt lagen 
(2018:744) om försäkringsmedicinska utredningar, någon annan ut-
redning eller deltar i ett avstämningsmöte för bedömning av dennes 
medicinska tillstånd och arbetsförmåga, behov av hjälp i den dagliga 
livsföringen samt behovet av och möjligheterna till rehabilitering. 
Inte heller nämnda åtgärder räknas som aktiviteter inom ramen för 
aktivitetsersättningen.28 

Yrkesutbildningar och förberedande studier till sådana utbildningar 
anses inte som aktiviteter enligt SFB. 

Under tid med aktivitetsersättning har den försäkrade också rätt 
till arbetslivsinriktad rehabilitering enligt socialförsäkringsbalken. 
Med arbetslivsinriktad rehabilitering avses vanligtvis åtgärder som 
ska hjälpa en enskild att få eller behålla ett arbete.29 Åtgärderna kan 
till exempel vara arbetsträning eller utbildning.30  

10.2 Gällande regelverk 

10.2.1 Närmare om förutsättningar för  
rätt till aktivitetsersättning  

Villkoren för att en försäkrad ska kunna beviljas aktivitetsersättning 
liknar till stora delar dem som gäller för sjukersättning. Det finns 
emellertid också avgörande skillnader. 

Aktivitetsersättning kan beviljas vid två från varandra skilda situa-
tioner. Den ena liknar sjukersättningen på så sätt att det ska vara 
fråga om en långvarigt nedsatt arbetsförmåga. Den andra varianten 
innebär att en försäkrad kan beviljas aktivitetsersättning för förlängd 
skolgång. Denna form av aktivitetsersättning kräver inte en nedsatt 
arbetsförmåga. Personer kan få denna ersättning fr.o.m. juli det år de 
fyller 19 år, om man behöver mer tid på sig för att bli klar med skolan 
upp till gymnasienivå. Behovet av förlängd skolgång ska bero på en 
funktionsnedsättning för att ersättning ska kunna beviljas. Aktivitets-
ersättning för förlängd skolgång ingår inte i utredningens arbete.  

 
28 33 kap. 24 § SFB och 110 kap. 14 § 4 SFB. 
29 Se närmare om begreppet i avsnitt 7.1.2. 
30 Prop. 1991/92:40, s. 32. 
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En försäkrad kan få beslut om aktivitetsersättning på grund av 
nedsatt arbetsförmåga antingen genom att han eller hon ansöker om 
det eller genom att Försäkringskassan byter ut den försäkrades sjuk-
penning, rehabiliteringspenning, livränta eller ersättning för sjukhus-
vård enligt SFB till aktivitetsersättning.31  

För att en försäkrad ska kunna beviljas aktivitetsersättning krävs 
liksom för sjukersättning att flera förutsättningar är uppfyllda. Per-
sonens arbetsförmåga ska vara nedsatt med minst en fjärdedel till 
följd av sjukdom eller annan nedsättning av den fysiska eller psy-
kiska prestationsförmågan, och nedsättningens varaktighet behöver 
uppgå till minst 12 månader.  

Aktivitetsersättning kan tidigast lämnas från och med juli det år 
då den försäkrade fyller 19 år och allra längst till månaden före den 
försäkrades trettioårsdag.32 Tidpunkten då aktivitetsersättning tidi-
gast kan beviljas, juli det år den försäkrade fyller 19 år, är kopplad till 
när den grundläggande skolutbildningen normalt sett är avslutad och 
förvärvsarbete kan ta vid.33 Aktivitetsersättning är en tidsbegränsad 
förmån. Ett beslut om aktivitetsersättning får beviljas maximalt för 
tre år i taget.34 En försäkrad kan dock beviljas flera perioder med 
aktivitetsersättning.  

Endast arbetsförmågenedsättning på medicinsk grund ska beaktas 

Liksom för sjukersättningen gäller för att en försäkrad har rätt till 
aktivitetsersättning om arbetsoförmågan beror på sjukdom eller annan 
nedsättning av den fysiska eller psykiska prestationsförmågan. Det 
finns enligt gällande regelverk inte möjlighet att ta hänsyn till andra 
faktorer vid denna bedömning. Av förarbetena framgår att man med 
detta menar att ersättning från sjukförsäkringen, däribland sjukersätt-
ning, enbart ska komma i fråga när arbetsförmågan är nedsatt av 
medicinska orsaker. Vid bedömning av arbetsförmågans nedsättning 
ska därför hänsyn inte tas till sådant som den försäkrades bosättnings-
förhållanden, utbildning, tidigare verksamhet och andra liknande om-

 
31 36 kap. 25 § SFB. För försäkrade som redan har beviljats aktivitetsersättning kan Försäkrings-
kassan även på eget initiativ förlänga den pågående ersättningsperioden. Sådan förlängning kan 
exempelvis vara aktuellt om den försäkrade saknar sjukdomsinsikt och det är uppenbart att 
han eller hon har fortsatt rätt till ersättning. 
32 33 kap. 18 § SFB. 
33 Se prop. 2000/01:96, s. 81. 
34 33 kap. 19 § SFB. 
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ständigheter. Situationen på arbetsmarknaden får inte heller vägas in 
i bedömningen av rätten till aktivitetsersättning.35  

En grundläggande förutsättning är således att den försäkrade har 
en sjukdom eller annan nedsättning av den fysiska eller psykiska presta-
tionsförmågan. De medicinska faktorer som sätter ned arbetsförmågan 
kan utgöras av kroppslig eller psykisk sjukdom, ett följdtillstånd 
efter sjukdom eller en medfödd eller förvärvad funktionsnedsättning. 
Se vidare avsnitt 5.2 om sjukersättning för ytterligare redogörelse för 
sjukdomsbegreppet m.m. Detsamma gäller de grundläggande prin-
ciperna inom sjukförsäkringen som att prövningen ska vara gjord 
med hänsyn till individen och att den försäkrade är försäkrad i ”be-
fintligt skick”. 

Arbetsförmåga och arbetsmarknad 

Vid bedömning om den försäkrade har nedsatt arbetsförmåga ska 
beaktas den försäkrades förmåga att försörja sig själv genom för-
värvsarbete på arbetsmarknaden.36 Detta innebär att arbetsförmågan 
prövas även mot anställning med lönebidrag eller en liknande anställ-
ning som inte nödvändigtvis är, men kan bli tillgänglig för den försäk-
rade.37 Arbetsmarknadsbegreppet och bedömningen av den försäkrades 
arbetsförmåga är desamma för sjukersättningen och aktivitetsersätt-
ningen. För en mer utförlig diskussion och bakgrund till begreppen 
arbetsförmåga och arbetsmarknad hänvisas därför till kapitel 5. 

Varaktighetskravet – minst ett års nedsättning 

Nedsättningen av arbetsförmågan får inte vara tillfällig eller kortvarig 
om rätt till ersättning ska föreligga, bedömningen handlar framför allt 
om huruvida nedsättningen är tillräcklig även med ett framtida per-
spektiv – i detta fall om arbetsförmågan kan förväntas vara nedsatt 
under minst ett års tid.  

Medan arbetsförmåge- och arbetsmarknadsbegreppet, liksom för-
säkringens medicinska grund, är densamma för aktivitetsersättning 
och sjukersättning, gäller olika varaktighetskriterier i försäkringarna. 

 
35 Prop. 2007/08 :136, s. 67 och 88. 
36 33 kap. 10 § SFB. 
37 Prop. 2007/08:136, s. 88. 
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Till skillnad från vad som gäller för sjukersättning kan aktivitets-
ersättning alltså beviljas för en långvarig, men inte stadigvarande, ned-
sättning av arbetsförmågan. I lagtexten formuleras kravet på varak-
tighetsbedömningen som att ”nedsättningen kan antas bestå under 
minst ett år”.38  

I lagtexten ställs, till skillnad från vad som gäller för sjukersätt-
ning, inga krav på att rehabiliteringsmöjligheterna ska vara uttömda 
för att en försäkrad ska ha rätt till aktivitetsersättning. Inte heller 
finns något krav på att rehabiliteringsåtgärder ska ha prövats. Om 
det däremot är klarlagt att arbetsförmågan är nedsatt med minst en 
fjärdedel och rehabiliteringsinsatser är en förutsättning för att den 
försäkrade ska kunna få arbetsförmåga i ett förvärvsarbete men dessa 
beräknas ta kortare tid än ett år har denne inte rätt till aktivitets-
ersättning eftersom varaktighetskriteriet i så fall inte är uppfyllt. 

Det krävs inte att samma grad av nedsättning av arbetsförmågan 
ska föreligga under ett års tid. Det räcker således att ett antagande 
enligt 33 kap. 5 § SFB om minst en fjärdedels nedsättning av arbets-
förmågan under minst ett år kan göras. Graden av nedsättning kan 
således variera under de 12 månaderna.39 
I bevishänseende utgör uttrycket ”kan antas” generellt ett av de 

lägre beviskraven. Frågan om beviskravet och vad formuleringen ska 
antas innebära för styrkan på prognosen om nedsatt arbetsförmåga 
har emellertid inte berörts mer specifikt i rättspraxis. 

I de fall en försäkrad redan har ersättning och det står klart att 
arbetsförmågan kommer att vara fortsatt nedsatt under en begränsad 
tid kan Försäkringskassan i vissa situationer förlänga en pågående 
period med aktivitetsersättning för en kortare tid än ett år. Förläng-
ning av den pågående perioden görs i dessa fall utifrån de uppgifter 
som låg till grund för det ursprungliga beslutet. Detta kan vara 
aktuellt i situationer där den försäkrade deltar i eller har planering 
om deltagande i arbetslivsinriktad rehabilitering, alternativt att medi-
cinsk behandling eller rehabilitering, konvalescens eller läkning pågår 
eller är planerad.40 

 
38 33 kap. 7 § SFB. 
39 Jfr HFD 2011 ref. 27. 
40 Försäkringskassan, Vägledning 2013:2 version 9, s. 31. 
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Olika nivåer av aktivitetsersättning  

I likhet med vad som gäller för sjukersättning kan fyra olika nivåer 
beviljas med hänsyn till arbetsförmågans nedsättning: hel, tre fjärde-
dels, halv och en fjärdedels aktivitetsersättning.41  

Till skillnad från vad som gäller vid sjukpenning ersätts den för-
säkrade inte utifrån sjukpenninggrundad inkomst utan inkomstunder-
laget baseras i stället på en så kallad antagandeinkomst och kan be-
viljas som inkomstrelaterad ersättning eller garantiersättning, eller 
som en blandning av båda formerna.42 

Hel aktivitetsersättning lämnas när den försäkrades arbetsförmåga 
är helt eller i det närmaste helt nedsatt. Det ska då handla om en 
betydande funktionsnedsättning för att den försäkrade ska bedömas 
helt sakna arbetsförmåga.43 Uttrycket ”helt eller i det närmaste helt 
nedsatt” är menat att uttrycka samma nedre gräns i fråga om graden 
av nedsättning som det mer teoretiska ”sju åttondelar”.44 Även om 
det i ett enskilt fall anses möjligt att fastställa att en individ har en 
återstående arbetsförmåga av mycket liten omfattning måste då också 
tas hänsyn till vilka de reella möjligheterna är att utföra förvärvs-
arbete med användande av en sådan marginell arbetsförmåga.45  

Av motivuttalanden i anslutning till att den äldre motsvarigheten 
fjärdedels förtidspension infördes framgår att möjligheten till den 
ersättningsgraden borde tillämpas med restriktivitet. För att en så – 
relativt sett – liten nedsättning av arbetsförmågan som en fjärdedel 
ska kunna konstateras föreligga ställs höga krav på att det finns ett 
klart samband mellan de medicinska faktorerna och nedsättningen 
av den försäkrades arbetsförmåga.46  

10.2.2 Rättspraxis från Högsta förvaltningsdomstolen 

Sedan reglerna om aktivitetsersättningen trädde i kraft den 1 januari 
2003 har Högsta förvaltningsdomstolen endast i ett fåtal avgöranden 
berört denna ersättningsform. Vid bedömningar som avser nedsatt 

 
41 33 kap. 9 § SFB. 
42 34–35 kap. SFB. 
43 Prop. 2007/08:136, s. 67. 
44 Prop. 1997/98:111, s. 69. 
45 Prop. 1997/98:111, s. 48. 
46 Prop. 1992/93:31, s. 65 och 83, jfr även HFD 2011 ref. 63 I–III. 
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arbetsförmåga och arbetsmarknadsbegreppet är även avgöranden som 
avser sjukersättning tillämpliga, se närmare avsnitt 5.2. 

HFD 2011 ref. 27 – behöver arbetsförmågan vara nedsatt i samma 
omfattning under minst ett års tid för att ersättning ska kunna 
beviljas? 

I målet hade Försäkringskassan beslutat att bevilja den försäkrade 
halv aktivitetsersättning för en period på ca ett och ett halvt år. Be-
slutet motiverades med att arbetsförmågan var nedsatt till hälften 
men inte med mer än hälften under en begränsad tid. 

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att det av aktuella 
bestämmelser framgår att en försäkrad har rätt till aktivitetsersätt-
ning om arbetsförmågan på grund av sjukdom är nedsatt med minst 
en fjärdedel under minst ett år och att ersättningen utges allt efter 
arbetsförmågans nedsättning som hel, tre fjärdedels, halv eller en fjärde-
dels förmån. Det går däremot inte att utläsa något krav på att ned-
sättningen till en viss nivå ska kunna antas bestå under minst ett år. 
Något hinder mot att bevilja aktivitetsersättning enligt olika nivåer 
under en och samma ersättningsperiod finns därför inte så länge 
arbetsförmågan är nedsatt med minst en fjärdedel under minst ett år. 

10.3 Handläggning av aktivitetsersättning  

Handläggning och utredning av rätt till aktivitetsersättning för ned-
satt arbetsförmåga följer i princip samma modell som utredning av 
rätt till sjukersättning, se avsnitt 5.3 om handläggning av ärenden om 
sjukersättning.  

Till skillnad från sjukersättning är dock aktivitetsersättning alltid 
tidsbegränsad och målet är att den försäkrade efter en period med 
aktivitetsersättning ska ha fått eller återfått arbetsförmåga och kunna 
förvärvsarbeta. För att uppnå detta ska försäkrade som har medicinska 
förutsättningar för det bl.a. genomgå rehabiliteringsinsatser under 
tid med ersättning. Vissa av dessa insatser administreras via en struk-
turerad rehabiliteringssamverkan mellan Försäkringskassan och 
Arbetsförmedlingen, också kallat förstärkt samarbete.  
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Det förstärkta samarbetet mellan Arbetsförmedlingen 
och Försäkringskassan  

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har sedan 2014 en gemen-
sam process som beskriver ett överenskommet arbetssätt för myn-
digheternas rehabiliteringssamverkan. Syftet med denna myndighets-
gemensamma process för arbetslivsinriktad rehabilitering är att ge 
förutsättningar för ett väl fungerande samarbete med ett enhetligt 
arbetssätt. Processen inleds när Försäkringskassan har identifierat ett 
sannolikt behov av arbetslivsinriktad rehabilitering och möter indi-
viden för att förbereda en gemensam kartläggning och tar slut när 
det förstärkta samarbetet avslutas eller avbryts. Detta samarbete om-
fattar bl.a. personer som får aktivitetsersättning för nedsatt arbets-
förmåga. Se avsnitt 19.1.3 för mer information om detta rehabiliter-
ingssamarbete samt kapitel 18–21 för mer information om arbets-
livsinriktad rehabilitering enligt socialförsäkringsbalken. 
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11 Rätten till aktivitetsersättning – 
problemanalys 

I kapitel 6 om rätten till sjukersättning, diskuterades vilka frågor som 
utgör huvudproblemen med dagens regelverk. Flera av de aspekter 
som är aktuella för sjukersättningen gör sig gällande även för aktivi-
tetsersättningen.  

I direktiven anges att för att ett beslut om avslag på en ansökan 
om sjukersättning eller aktivitetsersättning ska uppfattas som rim-
ligt när den försäkrade har arbetsförmåga i ett för denna anpassat 
arbete måste det vara realistiskt att denne kan få ett sådant lämpligt 
arbete inom en rimlig tid. Direktiven nämner även att Riksrevisionen 
(RiR 2018:9) uppmärksammat den diskrepans som finns mellan vad 
reglerna anger som krav för att beviljas sjukersättning och aktivitets-
ersättning och de försäkrades möjligheter att försörja sig på arbets-
marknaden.  

Ett ytterligare problem rör stabiliteten i tillämpningen. Andelen 
avslag på ansökningar har varierat stort över tid trots ett oförändrat 
regelverk. Stora variationer över tid riskerar att påverka tilltron till 
försäkringen negativt.  

I vart och ett av dessa fall finns det tänkbara förklaringar, externa 
och interna. De externa förklaringarna är sådana som ligger utanför det 
aktuella regelverket eller tillämpningen. Det kan till exempel handla 
om demografiska förändringar, förändringar i folkhälsan eller att 
arbetsmarknaden har förändrats. De interna förklaringarna är sådana 
som handlar om reglernas innehåll och konstruktion, dess tillämpning 
av ansvariga myndigheter eller om samarbete mellan myndigheter. 
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11.1 Aktivitetsersättningens utveckling över tid  

I detta avsnitt ges en beskrivning av hur antalet ersättningstagare 
utvecklats i aktivitetsersättningen under perioden 2003–2019. Beskriv-
ningen görs genomgående efter ålder, kön och diagnos. Här görs 
ingen analys av orsakerna bakom den utveckling som framgår, varia-
tionen i utvecklingen berörs i avsnitt 11.2. 

Avsnittet är uppdelat i två separata delar eftersom de är viktiga att 
hålla isär sett till analys- och problemformuleringsperspektiv: Dels 
beskrivs utveckling av det totala antalet ersättningstagare, dels utveck-
lingen av inflödet och utflödet ur försäkringen. 

En viktig faktor när variationen i aktivitetsersättningen ska ana-
lyseras är att ersättningsformen inkluderar såväl aktivitetsersättning 
vid nedsatt arbetsförmåga som aktivitetsersättning för förlängd skol-
gång. Redovisad statistik inkluderar ofta även ersättning för förlängd 
skolgång, vilket blir missvisande i relation till sjukersättningen. 
Eftersom aktivitetsersättning för förlängd skolgång inte kräver ned-
satt arbetsförmåga blir diskussionen om arbetsmarknadsbegrepp, 
varaktighet m.m. inte tillämplig för denna ersättningsform. Utred-
ningen har inte uppfattat kommittédirektivet som att även aktivi-
tetsersättning vid förlängd skolgång ska utredas. Utredningen vill 
därför poängtera att när aktivitetsersättning fortsatt diskuteras handlar 
det om aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga om inget annat 
anges. Samtliga figurer avser även denna grupp om inget annat anges. 

11.1.1 Antal personer med aktivitetsersättning 

Antalet ersättningstagare 

Antal individer som erhöll aktivitetsersättning uppgick i december 
2019 till knappt 30 000 personer. Det är en markant ökning i förhåll-
ande till de omkring 5 500 personer som hade aktivitetsersättning 
2003.1 Under perioden 2003–2016 ökade antalet ersatta med drygt 
30 000 personer. Som mest uppgick antalet personer med aktivitets-
ersättning till knappt 40 000 personer 2016. Under de senaste åren 
har utvecklingen vänt nedåt och antalet med denna ersättning har 
minskat med nästan 10 000 personer. I december 2019 var det om-

 
1 Uppgifterna avser antalet ersatta i december. Aktivitetsersättning infördes 2003 och därför 
var det relativt få personer som hade den ersättningen detta år. 
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kring 29 000 personer som hade aktivitetsersättning. Den kraftiga 
ökningen av antalet ersättningstagare runt 2003 förklaras av att er-
sättningen infördes den 1 januari 2003. 2003 och några år framåt kom 
därför bl.a. många personer in i aktivitetsersättning efter att tidigare 
haft sjukbidrag. En del yngre personer nybeviljades sannolikt också 
aktivitetsersättning vid förlängd skolgång innan de övergick till akti-
vitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga. 

Under hela perioden 2003–2019 har ungefär lika många kvinnor 
som män haft aktivitetsersättning. Utvecklingen har dock gått från 
en liten överrepresentation av kvinnor till en överrepresentation av 
män. Andelen män som har aktivitetsersättning har ökat med nästan 
5 procentenheter mellan åren 2003 och 2019. Könsfördelningen 
skiljer sig därmed från sjukpenning och sjukersättning där en över-
vägande del av de som har ersättning är kvinnor. 

De flesta som har aktivitetsersättning har det på grund av en ned-
satt arbetsförmåga. Det är också denna grupp som svarar för i princip 
hela ökningen av antalet personer med aktivitetsersättning medan 
gruppen med aktivitetsersättning vid förlängd skolgång legat stabilt 
kring 5 000–6 000 personer. Det har medfört att andelen personer 
med aktivitetsersättning med nedsatt arbetsförmåga ökat över tid. 
Sedan 2008 har denna andel stigit från 78 till 82 procent. 
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Figur 11.1 Antal personer med aktivitetsersättning och andelen kvinnor 
och män 

 
Källa: Försäkringskassan. 

 
 
De allra flesta som har aktivitetsersättning har ersättning på garan-
tinivå. I början på 2000-talet var det omkring 70 procent av alla er-
sättningstagare som hade ersättning på garantinivå. Sett över tid har 
denna andel ökat men har sedan slutet av 2000-talet stabiliserats på 
en nivå kring 90 procent. Utvecklingen tyder på att en ökad andel av 
de som har aktivitetsersättning är personer som inte tidigare arbetat. 
Omkring 60 procent av dem som nybeviljas aktivitetsersättning har 
föräldrar som tidigare haft vårdbidrag.2 Det innebär att en stor andel 
av de ungdomar som beviljas aktivitetsersättning har en sjukdom 
eller funktionsnedsättning som redan tidigt i livet medför ett särskilt 
behov av tillsyn och vård. Det är således svårt för denna grupp att 
pröva sin arbetsförmåga och kvalificera sig för en inkomstrelaterad 
ersättning. 

 
2 Försäkringskassan – Unga i aktivitetsersättning, FK – korta analyser 2017:3. 
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Figur 11.2 Antal personer med aktivitetsersättning fördelade efter typ 
av ersättning 

 
Källa: Försäkringskassan. 

Åldersfördelning 

Åldersmönstret hos de försäkrade som har aktivitetsersättning har 
varierat över tid. Hur olika åldersgrupper varierar över tid beror i 
stor utsträckning på nybeviljandet och vid vilken ålder man beviljas 
aktivitetsersättning. I början av 2000-talet var andelen mellan 25–
29 år 50 procent hos kvinnor och 60 procent hos män. Fram till 
början av 2010-talet minskade denna andel för både kvinnor och män. 
Minskningen var något kraftigare för kvinnor. I båda fallen berodde 
den minskade andelen av 25–29-åringar bland personer med aktivi-
tetsersättning på att denna åldersgrupp inte ökade i samma takt som 
20–24-åringarna. Efter 2011 och fram till 2016 skedde det för både 
kvinnor och män en kraftig ökning av antalet 25–29-åringar bland de 
försäkrade och denna grupps andel ökade. En ökning som fortsatte 
fram till 2019 men som under de senare åren drivits av att minsk-
ningen av antalet med aktivitetsersättning var kraftigare i ålders-
gruppen 20–24 år än bland 25–29-åringar. Det har således inneburit 
att gruppen 25–29 år har fortsatt att öka sin andel, även under åren 
2016–2019, då det totala antalet personer med aktivitetsersättning 
har minskat. 
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Andelen 19-åringar som beviljats aktivitetsersättning är något 
högre för män än kvinnor. Så har det varit i princip varje år sedan 2003.3 

Figur 11.3 Åldersfördelning 

 
Källa: Försäkringskassan. 

 
 
Ett annat perspektiv på åldersgruppernas utveckling är hur antalet 
personer med aktivitetsersättning i olika åldersgrupper utvecklats i 
förhållande till respektive åldersgrupp i befolkningen. Sedan början 
av 2000-talet har denna andel ökat från omkring en halv procent i 
respektive åldersgrupp till drygt 2 procent 2019. Som störst var an-
delen med aktivitetsersättning i befolkningen 2016 då 2,5–2,7 pro-
cent av befolkningen i respektive ålderskategori hade aktivitetser-
sättning. Under perioden 2016–2019 då antalet personer med aktivi-
tetsersättning minskat har också andelen av befolkningen som har 
aktivitetsersättning minskat. De åldersförskjutningar som skett under 
denna period har också gjort att andelen av respektive ålderskategori 
i befolkningen som har aktivitetsersättning jämnats ut. Skillnaden 
mellan de olika ålderskategorierna var 2019 väldigt små. 

 
3 Sedan 2017 kan sjukersättning beviljas från och med 19 års ålder. Sjukersättning från 19 år 
beviljas dock för ett så pass litet antal människor att det inte nämnvärt påverkar analysen i 
detta avsnitt. 
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Figur 11.4 Andelen av befolkningen med aktivitetsersättning i olika 
åldersgrupper 

 
Källa: Försäkringskassan. 
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Figur 11.5 Hel eller partiell ersättning 

 
Källa: Försäkringskassan. 

Diagnoser 

Den dominerande diagnosen bland dem som beviljats aktivitetsersätt-
ning har under hela perioden 2003–2019 varit psykiatrisk. Andelen 
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de senaste tio åren stabiliserats på en nivå kring 75 procent för såväl 
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stor orsak till beviljade aktivitetsersättningarna. Över tid har den 
dessutom minskat i betydelse i takt med att andelen med psykiat-
riska diagnoser ökat, särskilt för kvinnor. I övrigt är det små skill-
nader mellan hur orsaksdiagnoserna fördelar sig mellan kvinnor och 
män och de olika diagnoserna svarar för ungefär lika stora delar hos 
kvinnor och män.  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Andel Hel ersättning Andel Partiell ersättning Antal Hel

Antal 3/4-ersättning Antal 1/2-ersättning Antal 1/4-ersättning

744 ( 2864 )



SOU 2021:69 Rätten till aktivitetsersättning – problemanalys 

593 

Figur 11.6 Olika diagnosers andel av antalet personer med 
aktivitetsersättning 

 
Källa: Försäkringskassan. 

 
 
De psykiatriska diagnoserna utgör en stor del av orsaksdiagnoserna 
i alla åldersgrupper. Mest dominanta är de emellertid i åldersgrupp-
erna 20–24 år och 25–29 år där de svarar för 70–80 procent av samt-
liga personer med aktivitetsersättning i respektive åldersgrupp. 
Bland 19-åringar som beviljas aktivitetsersättning utgör de psykiat-
riska diagnoserna en mindre andel än i övriga åldersgrupper. I denna 
ålderskategori är det i stället gruppen övriga diagnoser som dominerar 
och utgör nästan hälften av alla med aktivitetsersättning. Det är en 
betydande skillnad mot hur stor andel denna grupp utgjorde i början 
av 2000-talet då bara omkring 10 procent av de med aktivitetsersätt-
ning hade denna orsaksdiagnos. Det kan förklaras av den ökning som 
skett av antalet som beviljas aktivitetsersättning vid förlängd skol-
gång och som till största del skett bland 19-åringar. För dessa perso-
ner behöver Försäkringskassan inte alltid ta in ett medicinskt under-
lag för att bevilja aktivitetsersättning utan det räcker med ett intyg 
från skolan. Där med registreras dessa som övriga/okänd i statistiken.  
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Figur 11.7 Diagnoser fördelat efter ålder 

 
Källa: Försäkringskassan. 

11.1.2 Nybeviljade aktivitetsersättningar 
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ersättning de som nybeviljas aktivitetsersättning får och om ersätt-
ning är hel eller partiell. 
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ten av 2000-talet och andelen män bland de nybeviljade aktivitets-
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ersättningarna ökade från strax under hälften till strax över hälften. 
Sedan början av 2010-talet har andelen män legat på en relativt stabil 
nivå och de nybeviljade aktivitetsersättningarna kring knappt 
55 procent.  

De allra flesta som nybeviljas aktivitetsersättning ges ersättning på 
garantinivå. Omkring hälften av alla personer med aktivitetsersätt-
ning hade garantiersättning 2003. Under de följande åren steg andelen 
snabbt och i början av 2010-talet utgjorde personer med ersättning 
på garantinivå drygt 90 procent av samtliga nybeviljade aktivitets-
ersättningar. Sedan dess har andelen minskat svagt men utgjorde 
fortfarande 2019 nästan 90 procent av alla nybeviljade aktivitets-
ersättningar. Ytterst få av de som i dag beviljas aktivitetsersättning 
har hela sin ersättning från den inkomstrelaterade delen, ca 4 pro-
cent. Ungefär 10 procent av de nybeviljade aktivitetsersättnings-
tagarna har ersättning från både ersättning på garantinivå och inkomst-
relaterad ersättning.  

Figur 11.8 Antal nybeviljade aktivitetsersättningar 

 
Källa: Försäkringskassan. 
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Ålder 

Åldersstrukturen på de som nybeviljas aktivitetsersättning har för-
ändrats över tid. Andelen 19-åringar och personer i åldrarna 20–24 år 
har ökat samtidigt som andelen i åldersgruppen 25–29 år minskat. I 
mitten av 2000-talet var knappt 15 procent av de nybeviljade aktivi-
tetsersättningstagarna 19 år och i slutet av 2019 var motsvarande 
andel knappt 20 procent. Under samma period har åldersgruppen 
25–29 år minskat sin andel av de nybeviljade aktivitetsersättnings-
ärendena från 45 till 30 procent.  

Figur 11.9 Åldersstruktur nybeviljade aktivitetsersättningar, nedsatt 
arbetsförmåga 

 
Källa: Försäkringskassan. 

Diagnoser 
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andelen med psykiatriska diagnoser ökat med nästan 10 procent-
enheter och utgjorde i december 2019 nästan 80 procent av alla nybe-
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psykiatrisk diagnos, vilket var 82 procent av samtliga som nybeviljades 
aktivitetsersättning 2019. Psykiatriska diagnoser dominerar både bland 
kvinnor och män. Andelen är något större hos män än kvinnor. Psykia-
triska diagnoser är således än mer dominerande inom aktivitetser-
sättningen än i sjukersättningen även om andelen psykiatriska dia-
gnoser ökat även inom sjukersättningen. Fördelning av övriga diagnos-
grupper är även den förhållandevis jämn mellan kvinnor och män. 

Inom de psykiatriska diagnoserna finns emellertid vissa skillnader 
mellan kvinnor och män som nybeviljas aktivitetsersättning. En större 
andel hade en störning av psykisk utveckling (46 procent för män 
och 32 procent för kvinnor). Bland kvinnor är stressrelaterade syn-
drom och förstämningssyndrom vanligare än hos män. 

Figur 11.10 Nybeviljade diagnoser, kvinnor och män 

 
Källa: Försäkringskassan. 
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över tid har andelen som har ersättning på heltid ökat. När aktivi-
tetsersättningen infördes 2003 var det omkring 85 procent av alla 
nybeviljade aktivitetsersättningar som var heltidsersättningar. Sedan 
dess har andelen succesivt ökat och utgjorde i december 2019 95 pro-
cent av alla aktivitetsersättningar. Den vanligaste av de partiella er-
sättningarna hos nybeviljade aktivitetsersättningar var halv ersättning. 

Figur 11.11 Nybeviljade aktivitetsersättningar, hel respektive partiell 
ersättning 

 
Källa: Försäkringskassan 

11.1.3 Ansökningar, bifall och avslag 
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och 2020 avslogs drygt 40 procent av alla ansökningar. Andelen avslag 
var 2020 något högre för kvinnor än för män. 

Ökningen av andelen avslag efter 2016 kan ha ett samband med 
den rättsliga kvalitetsuppföljning av handläggningen inom aktivitets-
ersättning som genomfördes av Försäkringskassan under 2016. Att 
andelen avslag minskade mellan 2018 och 2019 kan ha ett samband 
med vägledande domar från kammarrätten och Högsta förvaltnings-
domstolen.4 

Figur 11.12 Initiala ansökningar, bifall och avslag 2010–2020 

Aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga 

 
Källa: Försäkringskassan. 

11.1.4 Inflöde till och utflöde från aktivitetsersättningen 

Under perioden 2003–2019 har såväl inflödet till som utflödet från 
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vitetsersättning har haft olika förklaringar under olika tidsperioder. 
Under perioden 2005–2008 ökade antalet personer med aktivitets-
ersättning som en konsekvens av att inflödet var större än utflödet 
från försäkringen. Åren 2009–2012 var nettoinflödet nära noll dvs. 
inflödet och utflödet var ungefär lika stort. Ökningstakten avtog 

 
4 Se avsnitt 11.2.5. 
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men antalet personer med aktivitetsersättning fortsatte öka tack vare 
en ökad varaktighet i systemet. Efter 2012 började inflödet till aktivi-
tetsersättningen återigen öka och nettotillskottet till försäkringen 
blev positivt. Det ökade inflödet fortsatte fram till 2015 och bidrog i 
kombination med ett minskat utflöde från aktivitetsersättningen till 
att antalet personer med aktivitetsersättning fortsatte att öka. Under 
perioden 2015–2018 vände utvecklingen. Inflödet till aktivitetser-
sättningen minskade och utflödet har ökade. Under det senaste året 
har antalet personer med aktivitetsersättning återigen ökat vilket är 
en kombination av ett ökat inflöde och ett minskat utflöde.  

Inflödet till aktivitetsersättningen har under åren förändrats från 
att i mitten 2000-talet i huvudsak utgöras av ärenden med nedsatt 
arbetsförmåga till att i dag bestå av ungefär lika många ärenden från 
förlängd skolgång som nedsatt arbetsförmåga. Även utflödets karaktär 
har förändrats. I mitten av 2000-talet övergick drygt 60 procent av alla 
som lämnade aktivitetsersättningen till sjukersättning. I dag har denna 
andel minskat till omkring 20 procent. Antalsmässigt är det dock 
ungefär lika många personer som varje år lämnar aktivitetsersätt-
ningen för att övergå i sjukersättning. Att andelen minskat så kraftig 
beror på att antalet personer som lämnar aktivitetsersättningen till för-
mån för annat/inget ökat kraftigt. I dag är det omkring 60 procent 
av alla som lämnar aktivitetsersättningen som tillhör denna kategori.   
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Figur 11.13 Orsaker till in- och utflöde från aktivitetsersättningen  

 
Källa: Försäkringskassan. 

 
 
En del av utflödet från aktivitetsersättning sker när ersättningen 
upphör i och med att den försäkrade fyller 30 år. Antal personer som 
lämnar försäkringen vid denna tidpunkt har ökat över tid och är en 
spegelbild av att antalet ersättningstagare ökat över tid. De allra 
flesta som lämnar aktivitetsersättningen vid 30 års ålder övergår till 
sjukersättning (ca 45 procent 2019). Andelen har dock minskat 
sedan 2015 då över 60 procent övergick till sjukersättning. Den van-
ligaste ersättningsformen för dem som inte övergår till sjukersättning 
är sjukpenning i särskilda fall. Sedan ersättningsformen introduce-
rades i början av 2010-talet har antalet som övergår till denna ersätt-
ningsform ökat år för år. I december 2019 lämnade omkring 30 pro-
cent av 30 åringarna aktivitetsersättningen till förmån för sjukpenning 
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aktivitetsersättningen övergår till sjukpenning. Denna andel har varit 
konstant sedan slutet av 2013. 
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Figur 11.14 Utflöde från aktivitetsersättning vid 30 års ålder 

 
Källa: Försäkringskassan 

11.1.5 Aktivitetsersättningens utveckling och regeländringar 

En sammanfattande bild av den utveckling som beskrivits ovan ges i 
figur 11.5. Här visas utvecklingen av både antalet ersatta och nybe-
viljade aktivitetsersättningstagare samt de viktigaste regeländringar 
som gjorts inom aktivitetsersättningen sedan 2003. Ytterligare be-
skrivning av regelverket och dess förändringar finns i avsnitt 10.1.1. 
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Figur 11.15 Utvecklingen av antalet ersättningstagare och nybeviljade 
aktivitetsersättningar samt regeländringar 2003–2019 

 
Källa: Försäkringskassan. 

11.2 Variationer i beviljandegraden av ansökningar 
om aktivitetsersättning vid nedsatt 
arbetsförmåga 

Aktivitetsersättningen har, liksom sjukersättningen, haft stora varia-
tioner över tid. Det gäller exempelvis hur många försäkrade som har 
ersättningen, hur många som ansökt om ersättning per år och antalet 
nybeviljanden.  

Andelen personer som har fått avslag på sin ansökan om aktivi-
tetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga har varierat under de senaste 
tio åren. Detta gäller särskilt de senare åren. Försäkringskassan av-
slog 13 procent av ansökningarna om aktivitetsersättning vid nedsatt 
arbetsförmåga under 2016. För 2018 hade andelen avslag ökat till 
30 procent.  

Utredningen har tidigare beskrivit de problem stora variationer 
innebär, främst för rättssäkerheten, om det inte kan förklaras med 
regeländringar eller yttre omständigheter som förändringar på arbets-
marknaden eller befolkningens hälsa, se vidare kapitel 3. 
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Liksom för sjukersättningen går utredningen i följande avsnitt 
därför igenom ett antal faktorer som på olika sätt skulle kunna för-
klara de stora variationerna i beviljandegrad. Liksom för sjukersätt-
ningen är det främst förändringar efter införande av de nuvarande 
reglerna den 1 juli 2008 som är av intresse. Avslagsfrekvensen vid 
ansökning om aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga har 
varierat kraftigt genom åren och det är svårt att se något samband 
mellan utvecklingen av antalet ansökningar och andelen avslag. Under 
perioden 2010–2014 sjönk avslagsfrekvensen från 26 procent 2011 
till 17 procent 2014. Därefter steg avslagsfrekvensen kraftigt under 
ett antal år och 2018 avslogs knappt 60 procent av alla ansökningar 
om aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga. Under det senaste 
året har andelen avslag minskat något och 2019 avslogs omkring 
hälften av alla ansökningar. På så sätt skiljer sig utvecklingen mellan 
aktivitetsersättningen och sjukersättningen, avslagsfrekvensen för 
den sistnämnda förmånen har i stället har legat relativt stadigt på ca 
70 procent sedan andra halvan av 2015.5  

Andelen avslag vid ansökan om ny (ytterligare) period med akti-
vitetsersättning har ökat från tre procent 2014 till 17 procent 2018 – 
dvs. en ökning med nästan 500 procent på fyra år.  

Antalet personer med aktivitetsersättning prognostiseras till unge-
fär 29 000 i december 2020, en minskning med ungefär 1 500 per-
soner jämfört med december 2019. På lång sikt förväntas alla per-
soner som får aktivitetsersättning, men som egentligen har rätt till 
sjukersättning, ha bytt förmån. Försäkringskassan prognosticerar 
att kostnaderna för aktivitetsersättningen ska fortsätta att minska 
fram till 2023.6 Antalet personer som får ersättningen förväntas fort-
sätta minska under prognosperioden, om än mer avtagande mot 
slutet av perioden. Det beror till viss del på regeländringen den 1 mars 
2017 som innebär att hel sjukersättning kan beviljas till personer 
mellan 19 och 29 år, samt att inflödet till aktivitetsersättningen har 
minskat. Sedan regeländringen har ungefär 2 900 personer med akti-
vitetsersättning blivit beviljade sjukersättning. Majoriteten av över-
gångarna har skett under juli månad åren 2017–2019, då flertalet 
försäkringsperioder löpte ut. Dessa övergångar påverkar varken det 
samlade antalet personer med aktivitets- och sjukersättningar eller 
utgifterna, då ersättningen är lika stor oavsett vilken av förmånerna 

 
5 Se avsnitt 7.1 om statistik för sjukersättningen. 
6 Försäkringskassan, Utgiftsprognos för budgetåren 2020–2023. 

756 ( 2864 )



SOU 2021:69 Rätten till aktivitetsersättning – problemanalys 

605 

personen får. Det är fortfarande osäkert hur många övergångar denna 
regeländring faktiskt kommer att resultera i. Under prognosperio-
den förväntas de fortsätta i en avtagande takt.7 

Nedan analyseras ett antal möjliga faktorer som kan antas utgöra 
mer eller mindre sannolika förklaringar till variationerna i försäk-
ringen. Utredningen redogör för den aktuella faktorn och gör en 
översiktlig bedömning av huruvida den i mer eller mindre utsträck-
ning har kommit att påverka variationen vad avser beviljande av an-
sökan om aktivitetsersättning.  

Variationen i avslagsfrekvens inom aktivitetsersättningen var 
2020 föremål för en granskning av Inspektionen för socialförsäk-
ringen.8 En av orsakerna bakom ökningen i andelen avslag inom 
aktivitetsersättningen vid nedsatt arbetsförmåga under 2017 och 2018 
konstaterar ISF, i likhet med utredningen, är att det blivit stora varia-
tioner i beviljandegraden för aktivitetsersättningen sedan regelför-
ändringarna som trädde i kraft juli 2008. ISF har särskilt undersökt 
orsakerna bakom den kraftiga ökningen i andelen avslag under 2017 
och 2018. 

11.2.1 Förändrade hälsofaktorer i befolkningen 19–29 år 

Eftersom syftet med aktivitetsersättning är att kompensera för in-
komstbortfall p.g.a. långvarig nedsättning av arbetsförmågan till 
följd av sjukdom är en möjlig förklaring till variationen i antalet för-
säkrade som har aktivitetsersättning förändringar i befolkningens 
hälsa. I en befolkning med överlag bättre hälsa borde färre ha behov 
att ta del av förmåner vid långvarigt nedsatt arbetsförmåga till följd 
av sjukdom. Samtidigt gör dock de skillnader i hälsa som finns mellan 
olika grupper i befolkningen att det även i en situation där hälsan 
förbättras sammantaget, ändå kan vara vissa personer som har så 
dålig hälsa att den leder till en långvarigt nedsatt arbetsförmåga. För 
att finna förklaringar till variationer i inflödet och utflödet i aktivi-
tetsersättningen är det därför mest intressant att studera utveck-
lingen av hälsan hos de som är mest sjukliga.  

 
7 Försäkringskassans utgiftsprognos för budgetåren 2020–2023. Som Försäkringskassan kon-
staterar att prognoser emellertid är osäkra. Dessutom ökar denna osäkerhet ju längre tids-
horisont som prognosen avser. 
8 ISF, rapport 2020:9. 
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Det har skett variationer av hälsoläget, mätt som självskattad hälsa, 
under den tid som gått sedan dagens regler för aktivitetsersättning 
infördes juli 2008. Andelen yngre, i åldern 16–29 år, som uppger dålig 
eller mycket dålig fysisk hälsa har varierat mellan 2 och 5 procent 
under åren 2008–2018. Andelen minskade från 3 till 2 procent år 
2020 och mellan 2015 och 2018 har den ökat till 5 procent. Det finns 
alltså en trend som visar att andelen som uppgav dålig eller mycket 
dålig fysisk hälsa i åldersgruppen 16–29 år ökar. När det gäller den 
psykiska hälsan går det att se en tydlig trend med en ökning av ande-
len som uppger ett nedsatt psykiskt välbefinnande under det senaste 
decenniet. Andelen som uppger nedsatt psykiskt välbefinnande har 
under hela perioden 2006–2018 varit störst bland de yngre i ålders-
gruppen 16–29 och har ökat även i den gruppen, även om variationer 
skett under tiden. 

Det finns alltså variationer i såväl den fysiska som psykiska hälsan 
under den tidsperiod utredningen studerar. Den ökning av andelen av 
befolkningen med aktivitetsersättning som sker 2008–2016 ligger i 
linje med denna utveckling, medan nedgången därefter inte gör det. 
Liksom för sjukersättningen så kan de snabba variationerna i bevil-
jandegraden inte förklaras av förändringar i hälsan bland försäkrade 
i åldern 19–29 år.  

I detta sammanhang kan också noteras att Riksrevisionen bedömer 
att svängningarna i antalet beviljanden av sjuk- och aktivitetsersätt-
ningen inte speglar motsvarande variationer i hälsa och arbetsför-
måga i arbetskraften.  

11.2.2 Arbetsmarknadens utveckling  

Unga människor har generellt sett en större risk att bli arbetslösa, 
oavsett om de har nedsatt arbetsförmåga eller inte. För gruppen unga 
med nedsatt arbetsförmåga är naturligtvis situationen än svårare än 
för övriga personer i samma ålder.  

Över tid har anknytningen till arbetsmarknaden för unga med 
funktionsnedsättning försvagats.9 Bland annat som en effekt av att 
kraven på arbetsmarknaden höjts och konkurrensens om de ”enkla” 
jobben skärpts. 

 
9 Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (2015:3), En förlorad generation? En ESO-
rapport om ungas etablering på arbetsmarknaden, s. 136. 
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Som redogjordes för tidigare borde ett samband mellan arbets-
löshetens utveckling och beviljandegraden av antalet ansökningar 
om aktivitetsersättning indikera att karaktären hos dem som ansöker 
om aktivitetsersättning förändras med konjunkturen. Det skulle 
således kunna var fler ansökningar i en lågkonjunktur än i en hög-
konjunktur. Fler ansökningar borde i sin tur innebära att andelen 
tveksamma fall där aktivitetsersättning inte bör beviljas ökar, vilket 
medför en ökad avslagsfrekvens. När antalet ansökningar minskar 
blir resonemanget det omvända.  

Under det senaste decenniet är det likväl svårt att finna ett tydligt 
samband mellan antalet ansökningar om aktivitetsersättning och ut-
vecklingen av arbetslösheten. Under åren 2012 till 2015 steg antalet 
ansökningar från 4 500 till 6 500 samtidigt som arbetslösheten mins-
kade svagt. Sedan 2015 har arbetslösheten och antalet ansökningar 
om aktivitetsersättning följt en likartad utveckling. Samtidigt har an-
delen ansökningar som bifalls minskat kraftigt. Under åren 2014 till 
2018 har avslagsfrekvensen ökat med nästan 40 procentenheter, en 
variation som saknar en tydlig koppling till de förändringar som 
skett på arbetsmarknaden och de konsekvenser dessa enligt resone-
manget ovan borde ha på ansökningsbenägenheten. Mot denna bak-
grund anser utredningen att det inte är särskilt sannolikt att de 
kraftiga variationer i beviljandegraden som funnits i aktivitetsersätt-
ningen de senaste åren till någon större del förklaras av utvecklingen 
på arbetsmarknaden.  

11.2.3 Förändrad benägenhet att ansöka om ersättning? 

En stor variation i antalet beslut om beviljad aktivitetsersättning skulle 
kunna förklaras av en stor variation i antalet personer som ansöker 
om förmånen. Även beviljandegraden kan påverkas om fler ansök-
ningar innebär att en större andel av de sökande är personer vars 
arbetsförmåga är nedsatt i mindre grad.  

Antalet ansökningar om aktivitetsersättning har sedan 2012 legat 
på en nivå mellan 4 500–6 000 ansökningar per år. Under åren 2012 
till 2015 ökade antalet ansökningar, därefter minskade de fram till 
2018 för att åter öka under det senaste året. Att antalet ansökningar 
om ersättning har varierat antyder att benägenheten hos befolkningen 
att söka förmånen har varierat. 
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Det är dock svårt att se något samband mellan utvecklingen av an-
talet ansökningar och andelen avslag. Avslagsfrekvensen vid ansök-
ning av aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga har varierat 
kraftigt över åren. De eventuella förändringarna i ansökningsbenäg-
enhet motsvaras inte av förändringarna i beviljandegrad. Mot denna 
bakgrund bedömer utredningen att variationen i antalet beslut om 
beviljad aktivitetsersättning inte kan förklaras av en variation i de 
försäkrades ansökningsbenägenhet. 

Jämfört med sjukersättningen uppvisar aktivitetsersättningen 
större svängningar i antalet ansökningar mellan olika år. Det tycks 
dock inte föreligga något samband mellan antalet ansökningar och 
beviljandegraden. Mellan 2012 och 2014 ökade antalet ansökningar 
samtidigt som andelen avslag sjönk. Därefter vände avslagsfrekven-
sen uppåt samtidigt som antalet ansökningar först ökade och sedan 
minskade.  

Även ISF konstaterar att en ökad mängd ansökningar inte kan 
förklara den stora ökningen i andelen avslag under 2017 och 2018.10 
Dessa år ökade både antalet och andelen avslag mycket samtidigt 
som antalet ansökningar minskade. 

Mot denna bakgrund bedömer utredningen att variationen i antalet 
beslut om beviljad aktivitetsersättning inte kan förklaras av en varia-
tion i enskildas ansökningsbenägenhet. 

11.2.4 Förändringar i andra system 

Utformningen av andra närliggande förmåner kan påverka såväl 
benägenheten att ansöka om aktivitetsersättning som vilka individer 
det är som ansöker. Förändringar i närliggande regelverk eller tillämp-
ning för sådana ersättningar kan därför ha betydelse för variationer 
vad gäller antalet personer som beviljas aktivitetsersättning. Det kan 
t.ex. handla om förändringar av grunderna för att beviljas eller be-
hålla andra förmåner eller nivån på förmånerna i förhållande till 
varandra. Även politiska målsättningar att förändra antalet som har 
en viss förmån kan spela roll.  

I kapitel 7 om sjukersättning redogörs närmre för förändringar i 
andra system. I viss utsträckning är dessa också relevanta för aktivi-
tetsersättningen.  

 
10 ISF 2020:9, s. 102. 
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Som tidigare nämnts genomfördes i juli 2008 och januari 2009 
stora förändringar i regelverken för såväl sjuk- och aktivitetsersätt-
ning som sjukpenning, samt att flera förändringar i regelverket för 
sjukpenning även trätt i kraft efter 2008. Förändringar av arbets-
marknadsbegreppet skedde exempelvis 2012 för sjukpenningen och 
i februari 2016 togs den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen bort. 

Det finns goda skäl att anta att aktivitetsersättningens förhållande 
till omgivande system på flera punkter skiljer sig från sjukersättning-
ens. T.ex. torde ålderspensionssystemets utformning vara av ytterst 
begränsad betydelse på kort sikt. Däremot kan en lång period med 
aktivitetsersättning (och sjukersättning) påverka storleken på pen-
sionen negativt.  

Fördelningen vad gäller typ av ersättning, där kring 90 procent har 
garantiersättning, visar att endast en liten andel har haft förvärvs-
arbete innan de beviljades aktivitetsersättning. Det innebär att 
arbetslöshetsförsäkringens utformning sannolikt har liten påverkan 
på antal personer som söker och beviljas aktivitetsersättning. 

Även sjukpenningens regelverk torde ha begränsad betydelse för 
antalet personer som söker och beviljas aktivitetsersättning. Kvalifi-
ceringen till sjukpenning sker genom förvärvsarbete. De flesta som 
beviljas aktivitetsersättning har aldrig arbetat eller endast gjort det 
i ringa omfattning. Flödet från sjukpenning till aktivitetsersättning 
är därför begränsat. Något som också talar för detta är det faktum 
att det är 6 procent av de personer som har aktivitetsersättning fram 
till 30-årsdagen som därefter får sjukpenning.11 

Från och med den 1 februari 2017 är det även möjligt att ansöka 
om hel sjukersättning från och med juli det år den försäkrade fyller 
19 år.12 Det gäller personer med grava, livslånga och omfattande funk-
tionsnedsättningar och en stadigvarande arbetsoförmåga.13 Enligt 
Försäkringskassans statistik från 2020 har runt 2 900 personer i 
åldrarna 19–29 år fått sjukersättning sedan dessa regler infördes.14 
Denna lagstiftning har därmed i någon utsträckning minskat inflödet 
till aktivitetsersättningen. Minskningen kan också ha påverkat för-
hållandet mellan antalet avslag och beviljanden av aktivitetsersätt-
ning. Det rör sig dock om förhållandevis få ärenden i förhållande till 
den totala mängden ansökningar av aktivitetsersättning. Denna lag-

 
11 Försäkringskassan, Uppföljning av sjukfrånvarons utveckling, 2020, s. 55. 
12 36 kap. 16 § SFB. 
13 Prop. 2016/17:1, Budgetproposition för 2017, utgiftsområde 10, s. 52. 
14 Försäkringskassan, Utgiftsprognos för budgetåren 2020–2023, s. 60. 
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ändring bedöms därför inte ha påverkat utvecklingen av andelen av-
slag på ett avgörande sätt.15 

11.2.5 Förändringar av rättsliga förutsättningar – 
regelförändringar och rättspraxis i skärpande riktning?  

Av tidigare redogörelse kan konstateras att regelverket för rätt till 
aktivitetsersättning inte har förändrats i några väsentliga delar sedan 
2008. Förändringar i lagstiftningen kan således avskrivas som för-
klaringsmodell till variationer i tillämpningen.  

Av HFD:s generella uttalanden i avgöranden om rätt till aktivi-
tetsersättning enligt reglerna som gäller fr.o.m. juli 2008, samt i viss 
del av utgången i målen, kan konstateras att HFD har preciserat flera 
av de begrepp som är aktuella för tillämpningen av regelverket och 
uttalat bl.a. vilka faktorer som ska beaktas vid bedömningen av 
rätten till aktivitetsersättning. För aktivitetsersättningen får ett sen-
are avgörande från 2019, HFD 2019 ref. 48, anses ha störst betydelse 
för den framtida tillämpningen. I detta avgörande har HFD preci-
serat och begränsat arbetsmarknadsbegreppet. Mot bakgrund av att 
detta avgörande tillkommit först under slutet av 2019 (domen med-
delades den 11 oktober 2019), har det dock inte kunnat påverka ut-
vecklingen före 2020.  

Försäkringskassan anser att andelen avslag inom aktivitetsersätt-
ning vid nedsatt arbetsförmåga, som minskade mellan 2018 och 2019, 
kan ha ett samband med vägledande domar från kammarrätten16 och 
Högsta förvaltningsdomstolen.17 Domarna från kammarrätten gäller 
vilka uppgifter som bör finnas i den medicinska utredningen vid 
prövningen av rätten till aktivitetsersättning och hur uppgifterna ska 
värderas. Domarna klargör att avsaknaden av objektiva undersök-
ningsfynd inte är avgörande för Försäkringskassans bedömning av 
rätten till aktivitetsersättning.18 

Domen från Högsta förvaltningsdomstolen har alltså kommit för 
sent för att ha kunnat påverka utvecklingen mellan 2018 och 2019. 
Domen från kammarrätten är från 2010 men har enligt Försäkrings-
kassan omvärderats i myndighetens Domsnytt från 2019.19  

 
15 Jfr ISF 2020:9, bilaga 4 där samma slutsats framgår. 
16 Kammarrätten i Göteborgs dom den 28 maj 2010 i mål nr 6875-09 (Domsnytt 2019:014). 
17 Försäkringskassan, Uppföljning av sjukfrånvarons utveckling, 2020. 
18 Försäkringskassan, Uppföljning av sjukfrånvarons utveckling 2020. 
19 Försäkringskassan, Uppföljning av sjukfrånvarons utveckling, 2020. 
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Utredningens slutsatser är att regelverket avseende rätt till aktivi-
tetsersättning, liksom för sjukersättningen inte har förändrats i 
någon väsentlig del sedan 2008. Den rättspraxis som kommit att ut-
kristalliseras genom HFD:s avgöranden efter regeländringarna 2008 
har vidare inte inneburit en uttolkning av reglerna i skärpande rikt-
ning. Variationen i tillämpningen kan därmed inte heller förklaras av 
förändringar i de rättsliga förutsättningarna. Däremot får Försäk-
ringskassans interna styrmedel, där Domsnytt är ett och innefattar 
bl.a. värdering av även äldre kammarrättsavgöranden, stor betydelse 
för den fortsatta handläggningen. Se vidare om Försäkringskassans 
förändrade tillämpning i avsnitt 11.2.7. 

11.2.6 Oklarheter i beviskravet och begrepp  
vid prövning av rätt till ersättning 

En möjlig förklaring till variationen i tillämpningen skulle kunna vara 
oklarheter i beviskravet, alltså vilken nivå på bevisningen som krävs 
för att ersättning ska kunna beviljas. I lagtexten och förarbetena 
anges vilka krav som ska vara uppfyllda för att en försäkrad ska 
kunna beviljas aktivitetsersättning, men inte vilken nivå på den 
faktiska bevisningen som krävs för dessa krav ska anses vara upp-
fyllda. Det föreligger således ett stort bedömningsutrymme för den 
enskilde beslutsfattaren. 

Enligt utredningens direktiv ska frågan om beviskravet analyseras 
och ställningstagande ska göras till om ett nytt, kodifierat beviskrav 
avseende sjukersättning och aktivitetsersättning skulle kunna antas 
leda till en ökad stabilitet i tillämpningen. Vilket beviskrav som gäller 
för sjuk- och aktivitetsersättningen, huruvida beviskravet kan upp-
fattas vara oklart och effekterna av denna oklarhet berörs närmare i 
kapitel 12. I övrigt hänvisas till vad som anförts i denna del avseende 
sjukersättningen. 

11.2.7 Förändrad tillämpning av regelverket 

Av ovan redovisade uppgifter om aktivitetsersättningens utveckling 
över tid framgår att antalet personer som har ersättningen har ökat 
sedan mitten av 2000-talet. På detta sätt skiljer sig aktivitetsersätt-
ningen från sjukersättningen. Av uppgifterna framgår vidare att det 
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finns stora variationer i antalet nybeviljanden av ersättningar, med 
en kraftig uppgång av antalet avslag från 2014 och med ökning under 
2016. Sett till denna aspekt liknar aktivitetsersättningen alltså sjuker-
sättningen. 

År 2019 vände åter siffrorna och fler nybeviljades aktivitetsersätt-
ning än 2018. Den främsta anledningen till att fler nybeviljades 2019 
än 2018 är enligt Försäkringskassan att 10 procent fler personer an-
sökte om aktivitetsersättning. Försäkringskassan beviljade också en 
större andel av ansökningarna. Det finns dock en viktig skillnad mellan 
de två delarna av aktivitetsersättningen. Andelen avslag är och har 
varit större vid ansökningar om aktivitetsersättning för nedsatt arbets-
förmåga, jämfört med vid förlängd skolgång. Inom aktivitetsersätt-
ning vid nedsatt arbetsförmåga minskade andelen avslag från 57 till 
49 procent mellan 2018 och 2019. Det har bidragit till ökningen av 
nybeviljandet av aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga.  

Beviljandefrekvensen av rätt till aktivitetsersättning har, liksom 
för sjukersättningen, således varierat kraftigt över tid. Samtidigt har 
regelverket för aktivitetsersättningen inte genomgått några större 
förändringar sedan juli 2008. Utredningen kan konstatera att det i 
allt väsentligt är samma bedömningsgrunder som gäller för att bevil-
jas aktivitetsersättning i dag som varit fallet sedan juli 2008.  

Riksrevisionen har kunnat konstatera att såväl antalet nybevil-
janden som beviljandefrekvensen varierar kraftigt över tid och följer 
samma mönster, med toppar 2009 och 2014 och med låga nivåer på 
beviljande 2010–2011 samt 201720 Riksrevisionen har konstaterat att 
antalet beviljanden av sjuk- och aktivitetsersättning halverades mellan 
åren 2003 och 2008 trots att olika mått på hälsa signalerade en stabil 
hälsoutveckling under samma period. En viktig orsak till nedgången 
var i stället enligt Riksrevisionen förändringar i Försäkringskassans 
arbetssätt och tillämpning av reglerna21.  

Det framstår som att en förändrad tillämpning är den viktigaste 
orsaken till att fler ärenden avslås. För detta talar också att det inte 
tycks ha skett några förändringar i vilka grupper som ansöker om 
aktivitetsersättning som kan förklara utvecklingen.  

 
20 Riksrevisionen 2018:9 s. 21. Riksrevisionens rapport är från 2018 varför de fortsatta låga 
nivåerna för efterföljande år inte har omfattat denna granskning.  
21 Riksrevisionen rapport 2018:9 s. 10 med hänvisning till Johansson m.fl. 2014. 
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Rättsliga kvalitetsuppföljningar 

Försäkringskassan har vid flera tillfällen de senaste åren granskat den 
rättsliga kvaliteten i sjuk- och aktivitetsersättningsärenden. I av-
snitt 7.2.8. om sjukersättningen konstateras att det finns en nära 
tidsmässig korrelation mellan Försäkringskassans slutsatser i de 
rättsliga uppföljningarna och myndighetens (fortsatta) tillämpning 
av regelverket. Samma slutsats kan dras avseende aktivitetsersätt-
ningen. De rättsliga kvalitetsuppföljningarna och åtgärderna som där 
föreslås synes således ha en mycket stark påverkan på handlägg-
ningen av ärenden om sjukersättning och aktivitetsersättning. Det är 
också Försäkringskassans uppfattning att den ökade andelen avslag 
inom sjukersättningen delvis beror på åtgärder som vidtogs efter att 
Försäkringskassan under 2015 genomförde en granskning av den rätts-
liga kvaliteten inom sjukersättningsärenden, se vidare kapitel 6 för 
redogörelse om dessa kvalitetsuppföljningar.22  

Vad gäller aktivitetsersättningen redovisade Försäkringskassan 
2016 en uppföljning av den rättsliga kvaliteten i ärenden där myn-
digheten beviljat aktivitetsersättning.23 Resultaten, som påminde om 
de resultat som hade framkommit i granskningen av sjukersättnings-
ärenden 2015, visade på en betydande förbättringspotential av utred-
ning och bedömning av rätten till aktivitetsersättning. I närmare en 
tredjedel av ärendena bedömdes utredningen vara bristfällig och i de 
ärenden där utredningen ansågs vara tillräcklig ansågs beslutet av 
andra orsaker tveksamt i nästan hälften av fallen. För att komma till 
rätta med de bristande utredningarna bedömde Försäkringskassan 
att det behövdes kompetensutveckling. Beslutsfattarnas roll behövde 
stärkas så att de kan fylla sin funktion som garanter för en högkvali-
tativ utredning och bedömning av rätten till aktivitetsersättning. 
Uppföljningen indikerade vidare att det fanns en förbättringspoten-
tial när det gäller konsultationer med försäkringsmedicinsk råd-
givare. Förutom att försäkringsmedicinska rådgivarnas kompetens 
behövde användas i fler ärenden behövde kvaliteten på yttrandena 
också förbättras. Myndigheten bedömde också att det fanns behov 
av att säkerställa att adekvata rehabiliteringsplaner upprättades för 
de försäkrade som under perioden med aktivitetsersättning skulle 
delta i arbetslivsinriktad rehabilitering.  

 
22 Försäkringskassan, Utgiftsprognos för budgetåren 2020–2023, 2020-07-27. 
23 Försäkringskassan, Aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga – Rättslig kvalitetsupp-
följning 2016:6. 
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Till följd av resultatet i Försäkringskassans rättsliga kvalitetsupp-
följningar sattes åtgärder i form av bl.a. utbildningsinsatser och änd-
ringar i styrande dokument in. Sådana ändringar följs nästan alltid av 
myndigheten, inom ramen för efterföljande verksamhetsutveckling. 
Av intervjuresultat av myndigheten framgår dock att t.ex. utbildning 
brukar prioriteras bort när inflödet av ärenden ökar. Utbildningar är 
något som handläggarna generellt ser som positivt men ibland lyfts 
frågan om utbildning verkligen leder till effekter på den rättliga 
kvaliteten.24  

Försäkringskassan har i en metaanalys av de rättsliga kvalitets-
uppföljningarna25 bl.a. konstaterat att det har funnits två områden av 
huvudsakliga brister i de granskade ärendena. Det första området är 
att de medicinska underlagen i utredningarna inte är tillräckliga. Det 
andra området består i att bedömningarna brister då de görs i för-
hållande till ett arbetsmarknadsbegrepp eller aktivitet där lagstift-
aren inte angett ett tydligt innehåll. Resultaten visar också att det 
finns förmånsövergripande brister i upprättandet av olika typer av 
planer och i beslutsmotiveringarna. Orsakerna till de huvudsakliga 
bristerna är enligt Försäkringskassan till stor del att det finns tolk-
ningsutrymme i regelverket. Detta fortplantar sig sedan i hela utred-
ningsprocessen. Brister som uppstår när ett beslut fattas och det 
finns ett tolkningsutrymme, har att göra med hur man värderar olika 
uppgifter, vilka uppgifter som behövs och hur säkra handläggarna 
behöver vara för att kunna fatta ett korrekt beslut. Bevisvärdering 
och utredningsmetodik framstår då som områden som myndigheten 
behöver utveckla. Det är Försäkringskassans rättsavdelning som har 
tolkningsföreträde när det gäller hur reglerna ska tolkas.26 I inter-
vjuerna har det dock framkommit att några av verksamhetsutveck-
larna på myndighetens försäkringsavdelningar inte alltid hållit med 
om tolkningen eller innebörden av gällande rätt som görs i de rätts-
liga kvalitetsuppföljningarna, bl.a. för att de inte vet vad som ligger 
bakom och bedömer att den varit för strikt. 

Utredningen gör bedömningen att det står klart att Försäkrings-
kassans rättsliga kvalitetsuppföljningar har stor betydelse för myn-
dighetens tillämpning. Det är, såväl vad gäller sjukersättningen som 
aktivitetsersättningen, i samband med att dessa kvalitetsuppfölj-

 
24 Försäkringskassan, Rättsliga kvalitetsuppföljningar 2014-2017 – en metaanalys, PM 2018:6. 
25 Försäkringskassan, Rättsliga kvalitetsuppföljningar 2014-2017 – en metaanalys, PM 2018:6. 
26 Försäkringskassans arbetsordning.  
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ningar har genomförts (och följts upp), som de stora variationerna i 
tillämpningen har inträffat. ISF:s kommer till liknande slutsatser i en 
effektstudie som visar att sannolikheten för att få ett avslag på en 
ansökan om aktivitetsersättning ökade (statistiskt säkerställt) efter 
att Försäkringskassans rättsliga kvalitetsuppföljning från 2016 hade 
publicerats.27  

11.2.8 Regeringens styrning av Försäkringskassan 

Regeringens styrning av myndigheten är också av intresse för att se 
till bakgrunden till Försäkringskassans arbete med bl.a. rättsliga kva-
litetsuppföljningar samt den förändrade tillämpningen. Se avsnitt 7.2.8 
för närmre redogörelse om detta. 

När det gäller mer specifikt om aktivitetsersättningen fann ISF i 
en granskning att regeringens styrning av Försäkringskassan med av-
seende på aktivitetsersättning har haft betydelse för förändringarna 
i handläggningen och de ökade avslagen.28 Den kraftiga ökningen av 
andelen avslag 2017 och 2018 föregicks av att regeringen från 2015 
förändrade betoningen i sin styrning av Försäkringskassan. Reger-
ingen stärkte då sitt fokus på prövning av rätten till ersättning och 
uttryckte också en oro över det ökande antalet unga med aktivitets-
ersättning.  

ISF:s granskning visar att regeringens förflyttning av fokus i sin 
styrning runt år 2015 har gjort tydligt avtryck i Försäkringskassans 
interna styrning. I enlighet med regeringens direktiv riktade myn-
digheten fokus mot antalet unga med aktivitetsersättning. De för-
ändrade även handläggningen för att i högre grad betona de rättsliga 
förutsättningarna för att bevilja aktivitetsersättning.  

Slutsatser om Försäkringskassans tillämpning  

Utredningen kan konstatera att den ökade andelen avslag som inträffat 
framför allt fr.o.m. 2015 i huvudsak beror på Försäkringskassans 
tillämpning och inte förändringar i regelverk eller rättspraxis. 

Liksom gäller för sjukersättningen, är tolkningen att Försäk-
ringskassans egna slutsatser från framför allt de rättsliga kvalitets-

 
27 ISF, rapport 2020:9. 
28 ISF, rapport 2020:9 
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uppföljningarna är att myndigheten bedömer den egna handlägg-
ningen och bedömningarna under många års tid som bristande, med 
en alltför generös tillämpning där fler personer fått aktivitetsersätt-
ning beviljad än vad som skulle varit fallet om tillämpningen varit 
mer korrekt.  

Liksom vad som är fallet avseende sjukersättningen drar utred-
ningen, utifrån omständigheten att några förändringar i regelverket 
eller rättspraxis under perioden inte har skett, slutsatsen att det finns 
anledning att förhålla sig kritisk till den utveckling som skett inom 
tillämpningen. Rättsliga kvalitetsuppföljningar från Försäkrings-
kassans sida har visserligen pekat på brister i handläggningen och be-
dömningen. Samtidigt är bedömningsutrymmet stort för enskilda 
beslutsfattare och begreppen inom försäkringen svårbedömda. Det 
kan ifrågasättas om det kan sägas finnas stöd för en så kraftig för-
ändring av tillämpningen utifrån granskningar där olika bedömare 
gör olika bedömningar av materialet och utan förändringar i exem-
pelvis rättspraxis.  

Ett viktigt perspektiv i denna fråga är också att regelverket för 
aktivitetsersättningen utgör rättighetslagstiftning. Den som upp-
fyller kriterierna för att beviljas ersättning enligt gällande regelverk 
har också rätt till denna ersättning. Ett avslagsbeslut är också möjligt 
för den enskilde att överklaga till domstol. Antalet personer som be-
viljas ersättning ett enskilt år ska endast vara beroende av hur många 
av dessa som uppfyller kraven för ersättningen. Dessa aspekter får 
betydelse i framför allt frågan kring styrningen av Försäkrings-
kassan. Utredningen kunde ovan konstatera att de mål som ställs 
upp av regeringen också påverkar myndigheterna tillämpning och 
handläggning av de enskilda ärendena. 

11.2.9 Utredningens slutsatser om variationen 
i tillämpningen av aktivitetsersättning 

Utredningen har i detta avsnitt diskuterat frågan om variationen i 
tillämpningen över tid och vilka orsaker – interna och externa – som 
kan tänkas utgöra förklaringsmodeller till dessa variationer.  

En första slutsats som kan dras är att aktivitetsersättningen 
liksom sjukersättningen har problem med stabilitet i tillämpningen. 
Nybeviljandet av aktivitetsersättning har minskat kraftigt fram-
för allt sedan 2016. Avslagsfrekvensen har ökat kraftigt över tid, från 
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13 procent år 2014 till 40 procent år 2019. Även för ansökan om ny 
period med ersättning har ökningen av andelen avslag varit mycket 
stor och gått från 3 procent år 2014 till 17 procent år 2018. Dock kan 
konstateras att andelen avslag inom aktivitetsersättningen från och 
med 2019 har minskat något. Detta har inträffat samtidigt som 
regeringen genom denna utrednings direktiv samt genom att ge ett 
uppdrag till ISF, har uppmärksammat att andelen avslag inom aktivi-
tetsersättningen har ökat.29 Minskningen av antalet avslag samman-
faller också med rättsfallet HFD 2019 ref. 48 som framgent kan 
komma att påverka utfallet i ärenden om aktivitetsersättning. 

Som utredningen har konstaterat innebär stora variationer och en 
instabil tillämpning i sig problem för rättssäkerhet, förutsebarhet 
och tillit till försäkringen. När tillämpningen varierar över tid utan 
att några större regeländringar har genomförts för sjukförsäkringen 
kan det äventyra rättssäkerheten över tid. Dessutom finns det en risk 
för att tilltron till socialförsäkringssystemet och förtroendet för 
Försäkringskassan skadas.30 

Utredningen drar vad gäller orsaken till variationerna slutsatsen att 
problembilden med variationer i beviljandegrad i första hand beror 
på Försäkringskassans förändrade tillämpning av regelverket. Styr-
ningen av myndigheten utgör också en delorsak till variationerna 
inklusive att Försäkringskassan får impulser om att se över tillämp-
ningen. Övriga faktorer anses ha liten eller ingen betydelse för varia-
tionen i tillämpningen. Arbetsmarknadens utveckling och hälsofak-
torer hos befolkningen kan inte ses som avgörande förklaringar till 
variationen i tillämpningen. 

Något svar på frågan om den kraftiga variationen står inte heller 
att finna i förändringar av regelverket. 2008 genomfördes stora för-
ändringar i regelverken för såväl sjuk- och aktivitetsersättningen 
som sjukpenningen. Under de tretton år som gått har emellertid 
regelverket inte ändrats på någon väsentlig punkt för aktivitetser-
sättningen. Vissa förändringar i regelverket för sjukpenningen 2016 
bör förvisso ha påverkat risken för försäkrade att bli kvar i långa 
sjukskrivningar, men torde inte i övrigt ha haft inverkan på variatio-
nen i beviljandegrad av aktivitetsersättning. Utredningen har vidare 
kunnat konstatera att det inte heller finns stöd i rättspraxis från 

 
29 Uppdrag att analysera variationen i avslag och nybeviljande av aktivitetsersättning (S2019/ 
03412/SF), se även ISF 2020:9, s. 110. 
30 Jfr slutsatserna i ISF rapport Förändrad styrning av och i Försäkringskassan, 2018:16. 
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Högsta förvaltningsdomstolen från denna period som motiverar 
denna förändring mot en striktare tillämpning; tvärtom kan rätts-
praxis anses ha gått i en något generösare riktning vad avser kraven 
för att beviljas sjukersättning och aktivitetsersättning.  

Effekten av regeringens styrning av myndigheten på utfall av 
handläggningen ska heller inte underskattas.  

Den centrala faktorn som förklarar den stora variationen i antal 
beviljade ersättningar är således Försäkringskassans förändrade till-
lämpning av regelverket. Försäkringskassan har tillämpat reglerna på 
olika sätt under olika år och avslagsfrekvensen har gått upp med flera 
hundra procent mellan 2014 och 2018 (från ca 20 procents avslag till 
ca 60 procent år 2018). Som utredningen har kunnat konstatera vilar 
inte heller de rättsliga kvalitetsuppföljningarna på någon förändring 
i regelverk eller rättspraxis. En sådan kraftig variation i beviljande-
graden som skett får anses problematisk. Försäkringskassan har 
inom ramen för de rättsliga kvalitetsuppföljningarna pekat på bl.a. 
bristande kompetens och utbildning hos handläggarna, men också 
på att oklarhet i rättsliga begrepp leder till kvalitetsbrister och 
felaktig tillämpning. De bedömningar som de rättsliga kvalitetsupp-
följningarna ger uttryck för medför för en betydligt striktare tillämp-
ning och värdering av underlaget än hos t.ex. beslutsfattarna i det 
dagliga arbetet, vilket t.ex. har framkommit i intervjuer vid uppfölj-
ning av kvalitetsuppföljningarna. Denna diskrepans får i sig anses 
utgöra ett problem för värderingen av bedömningarna i underlaget. 

Utredningen gör ingen värdering om förändringarna av hand-
läggningen har varit nödvändiga och relevanta; inte om den striktare 
tillämpningen av regelverket är rättsligt mer korrekt. Utredningen 
kan samtidigt konstatera att det är problematiskt, inte minst ur ett 
rättssäkerhetsperspektiv, att andelen avslag och beviljanden kan pendla 
kraftigt utan att vare sig lagstiftning eller rättspraxis har ändrats. Det 
kan bl.a. medföra brist på förutsebarhet för unga personer som an-
söker om aktivitetsersättning. Det är exempelvis svårt för en person 
som tidigare har fått bifall eller avslag på en ansökan att förutse och 
förstå att resultatet en kort tid senare kan bli det motsatta, utan att 
förutsättningarna har ändrats i sak. I likhet med vad ISF anför31 menar 
utredningen att en sådan utveckling kan skada uppfattningen om 
rättssäkerheten i systemet och förtroendet för socialförsäkringen. 

 
31 ISF 2020:9, s. 13. 
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11.3 Orsaker bakom ökningen av antalet personer 
med aktivitetsersättning i början av 2000-talet 

ISF studerade 2011 utvecklingen av antalet beslut om beviljad aktivi-
tetsersättning.32 Vid tidpunkten för granskningen hade antalet per-
soner med aktivitetsersättning ökat under en tioårsperiod. Det var 
en trend som Sverige delade med många andra OECD-länder inklu-
sive våra nordiska grannländer, men som var tydligast i Sverige. En 
viktig del av ökningen bestod av personer som beviljats aktivitets-
ersättning vid förlängd skolgång.  

I rapporten konstaterades också att antalet avslutade fall med aktivi-
tetsersättning ökade även om den genomsnittliga tiden med ersättning 
alltjämt var mycket lång. Allt fler av dem som lämnade ersättningen 
gick ut i arbetslivet, antingen som anställda eller som inskrivna vid 
Arbetsförmedlingen.  

Det ökade in- och utflödet i aktivitetsersättningen ska ses mot 
bakgrund av den förändring av regelverket som gjordes 2003 och 
som möjliggjorde ersättning även vid studier. I rapporten nämns ut-
vecklingen inom skolan som en viktig faktor till det ökade inflödet. 
Förutom det ökade antalet personer i gymnasiesärskolan, vars elever 
ofta kan ha rätt till aktivitetsersättning för förlängd skolgång, kan 
andra reformer inom skolan också haft betydelse. Införandet av ett 
tredje (teoretiskt) år på de yrkesinriktade linjerna och övergången 
till ett målrelaterat betygssystem i grund- och gymnasieskolan i 
början på 1990-talet hade negativa effekter på examensfrekvensen. 
Sämre skolresultat torde även innebära större svårigheter att etablera 
sig i arbetslivet, vilket i förlängningen skulle kunna leda till en ökad 
risk att behöva aktivitetsersättning.33 

I ISF-rapporten framförs även andra förklaringar till de ungas 
situation som också kan ha bidragit till utvecklingen. Även om bety-
delsen av dessa faktorer är svåra att härleda och kvantifiera, kan de ha 
haft en betydande inverkan på utvecklingen. Bland dessa kan nämnas 
en svårare arbetsmarknad med högre arbetslöshet och en högre andel 
tillfälliga anställningar, en försämrad psykisk hälsa i samhället, till-

 
32 ISF, rapport 2011:10. 
33 Temagruppen unga i arbetslivet, Tid för aktivitetsersättning för unga, s. 32. (I Temagruppen 
unga i arbetslivetsamarbetade Arbetsförmedlingen, Communicare, Försäkringskassan, Skol-
verket, Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Regioner samt Myndigheten för ungdoms- 
och civilsamhällesfrågor). 
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komsten av nya diagnoser, samt eventuellt också förskjutningar av 
normer och attityder till användningen av sjukförsäkringen. 

Såväl kognitiv förmåga som utbildningsnivå har visat sig vara av 
stor betydelse för att få aktivitetsersättning. De bakomliggande 
mekanismerna för sambandet mellan kognitiv förmåga och aktivi-
tetsersättning kan vara relaterade till hälsa. Personer med mer be-
gränsad kognitiv förmåga har visat sig ha en ökad risk för både sjuk-
lighet och dödlighet. Dessutom har en högre utbildning visat sig 
minska sannolikheten för att få aktivitetsersättning oavsett graden 
av kognitiv förmåga.  

Andelen individer med låg kognitiv förmåga har inte ökat över 
tid. Däremot har arbetslivets krav förändrats i och med att manuella 
arbeten har blivit färre och arbetsuppgifterna blivit både mer kvali-
ficerade och mer datoriserade. En hypotes ISF för fram är därför att 
det krävs en högre kognitiv förmåga i arbetslivet i dag jämfört med 
för tjugo år sedan. Detta skulle i så fall över tid innebära en ökad risk 
att få aktivitetsersättning för personer med låg kognitiv förmåga. ISF 
har i en studie undersökt om den relativa risken för aktivitetsersättning 
bland män med låg kognitiv förmåga jämfört med dem med högre 
kognitiv förmåga har förändrats över tid.34  

I studien konstateras att aktivitetsersättning har blivit vanligare 
bland både dem med låg kognitiv förmåga och bland dem med hög 
kognitiv förmåga. Sannolikheten för aktivitetsersättning har inte ökat 
bland dem med låg kognitiv förmåga jämfört med dem med hög 
kognitiv förmåga. Det innebär i sin tur att den ökade förekomsten 
av unga vuxna med aktivitetsersättning troligtvis inte beror på dålig 
överensstämmelse mellan arbetslivets krav och kognitiv förmåga. 
Resultaten visar också att en högre utbildning minskar sannolikheten 
att beviljas aktivitetsersättning oavsett kognitiv förmåga, vilket är 
intressant då det är en faktor som går att påverka i högre utsträck-
ning än kognitiv förmåga.   

 
34 ISF, Arbetsrapport 2015:2. 
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Psykisk ohälsa bakom ökat nybeviljande 

Försäkringskassan analyserade 2017 utvecklingen av nybeviljanden 
av sjuk- och aktivitetsersättning och redovisade särskilt övergångar 
från aktivitetsersättning till sjukersättning respektive till sjukpen-
ning i särskilda fall med ett särskilt fokus på de som avslutar aktivi-
tetsersättningen vid 30 års ålder.35 

Försäkringskassan konstaterade att antalet personer med aktivi-
tetsersättning i genomsnitt har ökat med ca 10 procent per år sedan 
2005 och var i februari 2017 knappt 39 000 personer. Under det sista 
studerade året 2017 hade dock utvecklingen stannat av, bland annat 
på grund av en ökning av avslagen.  

Ökningen av antalet personer med aktivitetsersättning kan till 
stor del kopplas till en ökning av antalet fall med psykisk ohälsa. Det 
är bland annat diagnoser som störningar inom autismspektrum och 
hyperaktivitetsstörningar som ökat. Omkring 70 procent av de som 
beviljats aktivitetsersättning har en psykisk diagnos. Befolkningsök-
ningen i åldrarna 19–29 år bidrar också till ökningen av antalet 
personer som beviljas aktivitetsersättning. En tredje förklarings-
faktor är att de som söker aktivitetsersättning är allt yngre när de 
ansöker och stannar därmed längre i ersättningen.  

Flertalet av de som har aktivitetsersättning har ersättning på 
garantinivå. De har i de flesta fall inte haft möjlighet att genom för-
värvsarbete bygga upp ett inkomstrelaterat försäkringsskydd. Unge-
fär hälften av alla som får aktivitetsersättning vid förlängd skolgång 
går över till aktivitetsersättning för nedsatt arbetsförmåga.  

Omkring 60 procent av de som har aktivitetsersättning vid 30 års 
ålder går över till sjukersättning, 19 procent får sjukpenning i sär-
skilda fall och 21 procent en annan typ av försörjning, till exempel 
sjukpenninggrundad utifrån tidigare inkomst. 

Ökat antal personer med aktivitetsersättning en 
internationell trend 

Mot bakgrund av det ökade antalet personer som fått aktivitetser-
sättning genomförde Inspektionen för socialförsäkringen 2013 en 
jämförande studie mellan sju europiska länder.36 Syftet med studien 

 
35 Försäkringskassan, dnr. 013687-2017, Nybeviljandet av sjuk- och aktivitetsersättning. 
36 ISF 2013:7, Unga förtidspensionärer – studie av sju europeiska länder. 

773 ( 2864 )



Rätten till aktivitetsersättning – problemanalys SOU 2021:69 

622 

var att identifiera erfarenheter och åtgärder som skulle kunna bidra 
till vidareutvecklingen av aktivitetsersättningen, det svenska förtids-
pensionssystemet för unga vuxna mellan 19 och 29 år. 

Studien visar att den svenska utvecklingen inte var unik. Av de 
studerade länderna var det bara Danmark och Finland som hade en 
lägre andel unga förtidspensionärer än Sverige. I alla de studerade 
länderna var psykiska sjukdomar och syndrom de mest förekom-
mande diagnoserna bland unga förtidspensionärer. I Sverige hade 
76 procent av alla nya mottagare av förtidspension en psykisk diagnos 
år 2011. För de andra granskade länderna varierade förekomsten av 
dessa diagnoser mellan 58 och 80 procent. 

Jämförelsen av de olika nationella systemen visade på relativt stora 
skillnader i regelverken, handläggningen av förtidspensionsärenden 
och insatserna för att stärka unga förtidspensionärers arbetsförmåga. 
Det är dock klart att länderna står inför likartade utmaningar med en 
relativt hög andel unga förtidspensionärer, som ofta står ganska långt 
från arbetsmarknaden. 

Generellt finns lite kunskap kring vilka insatser och stöd som 
effektivt bidrar till att stärka unga förtidspensionärers arbetsför-
måga. Det gäller i såväl Sverige som övriga studerade länder.  

Övergång från aktivitetsersättning till sjukersättning 

Även om aktivitetsersättningen är en tidsbegränsad förmån är det 
relativt få personer som lämnar ersättningen. Tiden med ersättning 
är därför lång och många lämnar ersättningsformen först när de 
fyller 30 år. En stor andel av dem som lämnar ersättningen vid 30 års 
ålder övergår dock till sjukersättning.37 Andelen är något större för 
män (68 procent) än för kvinnor (60 procent). Omkring 20 procent 
av fallen lämnar aktivitetsersättning för sjukpenning i särskilda fall 
eller rehabiliteringspenning i särskilda fall. Var åttonde person som 
lämnade aktivitetsersättningen hade året efter ekonomiskt bistånd från 
kommunen. Omkring 20 procent av dem som lämnade aktivitets-
ersättningen hade en arbetsinkomst under året de fyllde 30 år. Endast 
7 procent hade en arbetsinkomst större än 100 000 kronor per år. 

 
37 ISF 2017:5, Aktivitetsersättning vid trettio års ålder – Vad händer sedan? 
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11.4 Kraven för att beviljas aktivitetsersättning och 
de försäkrades möjligheter att försörja sig på 
arbetsmarknaden 

Som utredningen tidigare konstaterat har det varit stor variation i 
antalet personer som beviljas aktivitetsersättning, även om den inte 
varit lika stor som för sjukersättningen. Allt fler försäkrade har dock 
fått avslag på sina ansökningar om aktivitetsersättning sedan 2014 
och med en kraftigare uppgång sedan 2016. Liksom för sjukersätt-
ningen uppkommer frågan om vad som händer med de försäkrade 
som har nekats ersättning. Vilka effekter har ett nekande av aktivi-
tetsersättning på individens efterföljande inkomster, hälsa och an-
vändande av sjukförsäkringen?  

Begreppet förvärvsarbete är detsamma i sjukersättningen och 
aktivitetsersättning 

En huvudfråga som lyfts i utredningens direktiv är arbetsmarknads-
begreppet och hur detta tillämpas. För aktivitetsersättning utgörs 
detta begrepp av förvärvsarbete. Det är alltså samma begrepp som 
tillämpas vid prövningen av rätt till sjukersättning. Diskussion om 
detta begrepp i avsnittet om sjukersättning är således även relevant 
för aktivitetsersättningen. Riksrevisionens rapport (2018:9) om vad 
som händer försäkrade som har nekats ersättning gäller såväl beslut 
om sjukersättning som aktivitetsersättning, se avsnitt 7.3.3 om denna 
granskning.  

11.4.1 Bedömningen av nedsättning av arbetsförmågan 

Bedömningen av arbetsförmåga är komplex och kan vara särskilt 
svårt vad gäller unga personer som kanske aldrig eller endast i ringa 
omfattning har varit ute i arbetslivet. Vissa personer har dessutom 
diagnoser som gör att funktionsförmågan varierar över tid. Detta 
skapar sammantaget en utmanande situation för handläggare på 
Försäkringskassan i sitt uppdrag att löpande följa, bedöma, tillvara 
och stimulera individens arbetsförmåga.38 

 
38 Se t.ex. Temagruppen unga i arbetslivet, Tid för aktivitetsersättning för unga, s. 38. 
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Mannelqvist anser att bedömningen av arbetsförmåga vid pröv-
ning av rätt till aktivitetsersättning ofta huvudsakligen kan vara hypo-
tetisk, utan koppling till reella arbetsuppgifter.39 I en granskning av 
läkarintyg innehöll de framför allt medicinska bedömningar men 
saknade ofta koppling till arbetsuppgifter. I de fall det fanns en be-
dömning av arbetsförmågan i läkarintygen framgick inte i förhåll-
ande till vilket förvärvsarbete detta gjorts. Inte heller Försäkrings-
kassan bidrog med en arbetsmarknadskoppling i sin bedömning. I de 
få ärenden det fanns yttrande från arbetsgivare eller arbetsterapeut 
innehöll bedömningen av arbetsförmågan främst beskrivningar av 
olika krav på individen som kunde förväntas finnas i olika typer av 
yrken. I många fall var det inte möjligt att bedöma arbetsförmågan. 
Det berodde framför allt på medicinska faktorer, men också på att 
sjukdomen medfört att den unge hamnat utanför samhället genom 
att han eller hon saknade bland annat utbildning, boende och 
ekonomi. Därmed blev arbetsförmågebedömningen av nödvändig-
het teoretisk. Mannelqvist menar också att ett problem med att det 
är arbetsförmågans nedsättning som ligger till grund för rätten till 
ersättning är att många unga som söker aktivitetsersättning aldrig 
har haft ett arbete eller befunnit sig på arbetsmarknaden, vilket gör 
det svårt att bedöma i vilken grad arbetsförmågan är nedsatt. Det blir 
i stället en hypotetisk bedömning, utan koppling till arbete eller 
arbetsuppgifter, där det framför allt blir den medicinska förbätt-
ringspotentialen som ligger till grund för beslut om ersättning.40 

11.4.2 Vad händer med de försäkrade som får avslag 
på ansökan om aktivitetsersättning?  

ISF har i en undersökning kommit fram till att personer som får 
avslag på sin ansökan om aktivitetsersättning ofta har låga eller inga 
inkomster.41 Det finns alltså en ekonomisk utsatthet bland många av 
dem som får avslag på sin ansökan om aktivitetsersättning för ned-
satt arbetsförmåga.  

I granskningen delade ISF in personerna som fick avslag i fyra 
ömsesidigt uteslutande grupper utifrån personernas huvudsakliga 

 
39 Mannelqvist Ruth, Socialmedicinsk tidskrift 2019/5, Aktivitetsersättning och arbetsför-
måga – Bristande aktivitet och hypotetiska bedömningar.  
40 Mannelqvist Ruth, Socialmedicinsk tidskrift 2019/5, Aktivitetsersättning och arbetsför-
måga – Bristande aktivitet och hypotetiska bedömningar, s. 661 ff.  
41 ISF 2021:2.  
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inkomst och sysselsättning året efter avslagsbeslutet. 2 av 10 hade 
arbete och inkomst samt tjänade minst 133 600 kronor per år, knappt 
1 av 10 studerade och hade studiemedel under två terminer, 5 av 10 
var inskrivna på Arbetsförmedlingen utan att ingå i någon av de två 
tidigare nämnda grupperna och 2 av 10 har ingen känd huvudsaklig 
sysselsättning. 

Tre år efter avslagsbeslutet hade fler personer pensionsgrundande 
inkomster över 133 600 kronor men 5 av 10 hade fortfarande låga eller 
inga inkomster. Andelen som ingick i gruppen utan känd huvud-
saklig sysselsättning var ungefär lika stor under samtliga tre år som 
ISF följde personerna. Av de som saknade huvudsaklig sysselsätt-
ning året efter beslutet var det ungefär hälften som fortsatte att 
sakna detta under granskningsperioden. Det var en överrepresen-
tation av unga med funktionsnedsättning bland de unga som varken 
arbetade eller studerade. 

Många av de unga som får ett beslut om avslag på sin ansökan om 
aktivitetsersättning har en svag ekonomisk ställning. Det är en större 
andel av dessa unga, än andra personer i samma åldrar som har 
skulder som går till Kronofogdemyndigheten. ISF konstaterar att 
nästan 4 av 10 har fått ekonomiskt bistånd någon gång under året 
efter beslutet om avslag, och att många hade bistånd under minst ett 
halvår. Kronofogdemyndigheten hade registrerat minst en nyin-
kommen skuld det första året efter beslutet om avslag för 2 av 10. 
De som varken hade arbete och inkomst eller som hade studier som 
huvudsaklig sysselsättning hade i högre utsträckning än andra grupper 
tagit emot ekonomiskt bistånd. De hade också oftare nytillkomna, 
obetalda skulder året efter avslaget. Sammantaget fick nästan 6 av 10 
av männen och 4 av 10 av kvinnorna antingen ekonomiskt bistånd 
eller nyregistrerade skulder året efter beslutet om avslag. Var tionde 
person fick både ekonomiskt bistånd och nyregistrerade skulder året 
efter beslutet om avslag. Arbetslöshet var det vanligaste skälet till att 
personerna fick ekonomiskt bistånd.  

Vidare fick 3 av 10 kvinnor och 4 av 10 män ekonomiskt bistånd 
ett år efter året de fått avslag på sin ansökan om aktivitetsersättning. 
En något mindre andel fick ekonomiskt bistånd både under året efter 
de fått avslag och två år efter avslaget; ca 2 av 10 kvinnor och ca 3 av 
10 män. Ytterligare en något mindre andel fick ekonomiskt bistånd 
tre år efter beslutet om avslag. 2 av 10 bland männen och en något 
mindre andel bland kvinnorna fick ekonomiskt bistånd hela eller 
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delar av året, tre år i rad. Det var till stor del samma personer som 
fick ekonomiskt bistånd som hade det återkommande under flera år. 

Flera av de personer som ISF följde var inskrivna på Arbets-
förmedlingen vid åtminstone något tillfälle samt under flera års tid. 
Tre år efter avslagsbeslutet var nästan 4 av 10 kvinnor och 5 av 10 män 
inskrivna på Arbetsförmedlingen. Av de som var inskrivna på Arbets-
förmedlingen vid beslutstillfället var det var tredje som tre år senare 
fortfarande var kvar som inskriven utan uppehåll. 

De personer som fick avslag på sin ansökan om aktivitetsersätt-
ning hade ofta en funktionsnedsättning eller ohälsa som sätter ned 
den fysiska eller psykiska prestationsförmågan, och befann sig enligt 
ISF:s bedömning troligtvis i gränslandet mellan socialförsäkringen 
och arbetsmarknadspolitiken. ISF:s resultat tyder på att det finns en 
ekonomisk utsatthet bland unga med funktionsnedsättning som fått 
avslag på ansökan om aktivitetsersättning, vilket enligt utredningen 
kan tyda på att kraven på att beviljas aktivitetsersättning är stränga. 
ISF har dock inte analyserat Försäkringskassans handläggning av 
ärendena, eller om besluten är korrekta i förhållande till befintlig 
lagstiftning. Resultaten från ISF:s granskning måste därför bedömas 
med försiktighet och ISF konstaterar att inte alla som får avslag be-
höver omfattande stöd för att komma i egen försörjning eller börja 
studera. Den studerade gruppen hade vidare en genomsnittlig utbil-
dningsnivå som var betydligt lägre än för andra unga i samma ålders-
grupp, och var tredje hade tidigare haft aktivitetsersättning för för-
längd skolgång. Enligt ISF visar det på att många av dessa unga möter 
större utmaningar än andra när de ska ta klivet in i vuxen- och arbets-
livet. Utredningen delar ISF:s bedömning att det faktum att de som 
myndigheten har följt har låg utbildningsnivå kan vara en del i för-
klaringen till att så många saknar arbete och inte har någon eller 
endast låg inkomst. Detta behöver således inte ha samband med att 
de har nedsatt arbetsförmåga. 
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12 Rätten till aktivitetsersättning 
– överväganden och förslag 

12.1 Ett förändrat arbetsförmågebegrepp 

Utredningens förslag: Vid prövningen av rätten till aktivitets-
ersättning ska bedömningen av den försäkrades arbetsförmåga 
göras mot samma arbetsmarknadsbegrepp som används vid pröv-
ning av rätten till sjukpenning. 

Det innebär att prövning av arbetsförmågan ska göras mot för-
värvsarbete i en sådan angiven yrkesgrupp som innehåller arbeten 
som är normalt förekommande på arbetsmarknaden, eller mot 
annat lämpligt arbete som är tillgängligt för den försäkrade. 

 
Skälen för utredningens förslag: Vid prövning av såväl rätt till sjuk-
ersättning som aktivitetsersättning ska bedömningen av den försäkra-
des arbetsförmåga göras i förhållande till samma arbetsmarknadsbe-
grepp som används för sjukpenning. Utredningen föreslår därför att 
arbetsmarknadsbegreppet vid prövning av rätt till aktivitetsersättning 
ska ändras till samma begrepp som regeringen i prop. 2020/21:171 
föreslår ska gälla för sjukpenning: att prövningen av arbetsförmågan 
fr.o.m. dag 181 i rehabiliteringskedjan (för anställda) ska göras mot 
förvärvsarbete i en sådan angiven yrkesgrupp som innehåller arbeten 
som är normalt förekommande på arbetsmarknaden. Sedan tidigare 
gäller även för sjukpenning att arbetsförmågan också ska prövas mot 
annat lämpligt arbete som är tillgängligt för den försäkrade. Även 
detta rekvisit ska gälla vid prövning av rätt till aktivitetsersättning.  

När det gäller förslaget i prop. 2020/21:171 avseende rätt till sjuk-
penning är bedömningen att den arbetsmarknad som den försäkrades 
arbetsförmåga ska bedömas mot varken görs bredare eller smalare 
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genom den föreslagna lagändringen.1 Det framstår som svårt att på 
ett transparent sätt förklara vad som är ett förvärvsarbete som är 
normalt förekommande på arbetsmarknaden och vilka krav ett så-
dant arbete ställer. För att prövningarna av arbetsförmåga i relation 
till normalt förekommande arbeten ska bli mer begripliga och med 
syfte att harmonisera det arbetsmarknadsbegrepp som används såväl 
vid bedömning av rätt till sjukpenning som aktivitetsersättning och 
sjukersättning är utredningens förslag således att arbetsförmågan ska 
bedömas mot förvärvsarbete i en sådan angiven yrkesgrupp som inne-
håller arbeten som är normalt förekommande på arbetsmarknaden. 

Som framgår i avsnitt 8.1 bedöms en harmonisering av arbetsmark-
nadsbegreppet vara en ändamålsenlig förändring bl.a. för att komma 
till rätta med problematiken att många personer blir kvar i långa sjuk-
skrivningar fastän det inte finns fler åtgärder att ta till för att dessa 
personer ska kunna få en förbättrad arbetsförmåga. Detta problem 
är vanligast för personer som är över 30 år, men det kan även i viss 
utsträckning2 gälla för personer under 30 år vad gäller möjligheten 
att byta ut sjukpenningen till aktivitetsersättning om arbetsförmå-
gan kan anses vara nedsatt under minst ett år i normalt förekom-
mande arbeten. I så fall blir den enskilde m.a.o. kvar med sjukpenning 
fastän det är en dagersättning.  

Att harmonisera arbetsmarknadsbegreppet inom hela sjukförsäk-
ringen har i sig fördelar. Det torde bl.a. underlätta för berörda aktörer 
vid utredning om rätten till ersättning. Exempelvis gäller det hälso- 
och sjukvårdens bedömningar av den försäkrades medicinska hälso-
tillstånd.3  

Genom den föreslagna förändringen kommer bedömningen av 
arbetsförmågan göras mot mer konkreta arbeten jämfört med vad som 
sker i dag, då prövningen sker i förhållande till arbeten på hela arbets-
marknaden vilket även innefattar bl.a. udda och sällan förekommande 
arbeten samt anställningar där arbetsgivaren får lönebidrag även i de 
fall sådana anställningar inte är tillgängliga. Med nuvarande lagstift-
ning kan arbetsförmågebedömningen således ske mot en relativt 
hypotetisk arbetsmarknad, med arbeten där den försäkrade bedöms 
ha arbetsförmåga utan att det i praktiken är realistiskt att han eller 
hon kommer kunna få ett sådant arbete. Det förändrade arbetsmark-

 
1 Prop. 2020/21:171, s. 22. 
2 Många i målgruppen saknar dock SGI och kan således inte få sjukpenning. 
3 Visserligen föreslås ett annat arbetsmarknadsbegrepp för äldre personer i arbetsför ålder, 
men i majoriteten av ärendena kommer det bli bedömning i förhållande till samma begrepp. 
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nadsbegreppet bedöms medföra att den enskildes arbetsförmåga 
kommer bedömas mot en mer realistisk arbetsmarknad, vilket torde 
leda till att bedömningar och beslut om aktivitetsersättning överlag 
kommer kunna framstå som mer verklighetsförankrade. Utredningen 
bedömer därmed att arbetsförmågebedömningen genom det nya be-
greppet kommer bli mer konkret med starkare koppling till reella 
arbeten. I förlängningen innebär detta enligt utredningens bedöm-
ning att den i avsnitt 11.4.1 beskrivna problematiken kring att be-
dömningen av arbetsförmågan i nuläget ofta är mer teoretisk kommer 
att minska och att det blir lättare att bedöma arbetsförmågan även 
hos personer som aldrig haft ett arbete.  

Den föreslagna förändringen av arbetsmarknadsbegreppet inne-
bär att det blir något lättare att beviljas aktivitetsersättning. För många 
unga med en långvarigt nedsatt arbetsförmåga kommer detta att vara 
en fördel. Samtidigt måste man beakta att många unga som är aktuella 
för aktivitetsersättning ofta saknar, eller har endast begränsad arbets-
livserfarenhet. Vidare kan flera unga fortfarande genomgå en mognads-
process som kan medföra att arbetsförmågan utvecklas ifall ända-
målsenliga rehabiliteringsinsatser genomförs. Således är det viktigt 
att Försäkringskassan gör väl avvägda bedömningar och utredningar 
för att säkerställa att det är avsedd målgrupp som beviljas ersättningen. 
Dessutom blir det ytterst angeläget att avsikten med aktivitetsersätt-
ningen, att vara en ersättningsform som just präglas av aktivitet bl.a. 
genom ändamålsenligt stöd och insatser till de försäkrade att få eller 
återfå arbetsförmåga också realiseras. Risken är annars att de försäk-
rade passiviseras och hamnar i ett permanent utanförskap där de aldrig 
får en möjlighet att komma ut i arbetslivet och i stället blir kvar i sjuk-
försäkringen ända tills ålderspensioneringen. Därför lämnar utred-
ningen förslag som syftar till att förstärka möjligheterna för unga 
med aktivitetsersättning att få ta del av insatser som syftar till att de 
ska få eller återfå arbetsförmåga.  

12.1.1 Kvarstående skillnader vid bedömning av rätt 
till sjukpenning respektive aktivitetsersättning 

Den nuvarande utformningen av sjukförsäkringssystemet innebär 
att kriterierna för att kunna beviljas aktivitetsersättning är striktare 
jämfört med kriterierna för sjukpenning. Eftersom aktivitetsersättning 
liksom sjukersättning beviljas för mer långvarigt nedsatt arbetsför-
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måga är den nuvarande ordningen logisk. Utredningens föreslagna 
förändring av arbetsmarknadsbegreppet innebär att detta rekvisit för 
att beviljas aktivitetsersättning blir lättare att uppfylla. Emellertid är 
bedömningen att kriterierna för att kunna beviljas aktivitetsersättning 
även fortsättningsvis kommer att vara striktare än de vad som gäller 
vid prövning av rätt till sjukpenning. Detta eftersom det även fram-
över kommer krävas en långvarigt nedsatt arbetsförmåga, under 
minst ett års tid för att rätt till aktivitetsersättning ska föreligga.  

12.2 Varaktighetskrav och rehabiliteringsmöjligheter 

Utredningens bedömning: Varaktighetskravet i aktivitetsersätt-
ningen bör även fortsättningsvis vara att nedsättningen av arbets-
förmågan ska antas bestå under minst ett år. 

 
Skälen för utredningens bedömning: Av utredningens direktiv fram-
går att en analys av varaktighetskravets ändamålsenlighet i sjukersätt-
ningen och aktivitetsersättningen ska göras. Bedömningen att utesluta 
att en person i framtiden kan få arbetsförmåga i ett specialanpassat 
arbete ibland innefattar ett stort mått av presumtion om framtiden.4  

För aktivitetsersättningen gäller enligt nuvarande regelverk att den 
försäkrades arbetsförmåga ska kunna antas vara nedsatt i minst ett år. 
Utredningens uppfattning är att det även fortsättningsvis ska krävas 
någon form av längre varaktighetskrav för att aktivitetsersättning 
ska kunna beviljas. Det rör sig inte om en ersättning som ska komma 
i fråga redan vid kortare sjukskrivningar eller temporär nedsättning 
av arbetsförmågan. Genom förslaget om ett förändrat arbetsmark-
nadsbegrepp kommer aktivitetsersättningen att närma sig sjukpen-
ningen. Varaktighetskravet blir därmed centralt för att skilja ersätt-
ningarna åt. Utan ett krav på en längre varaktighet av nedsättningen 
av arbetsförmågan skulle kriterierna för sjukpenning respektive akti-
vitetsersättning i princip bli desamma. 

Ett krav på viss varaktighet av nedsättningen av arbetsförmågan 
är också nödvändigt för att det ska bli fruktbart att sätta in de typer 
av stöd och insatser som ersättningen innefattar. Exempelvis kan 

 
4 I direktiven används ordet ”uteslutas” om bedömningen av framtida arbetsförmåga. Utred-
ningens slutsats är att beviskravet är ”sannolikt”; det behöver således inte ”uteslutas” att den 
försäkrade kan återfå arbetsförmåga i ett specialanpassat arbete i framtiden. 
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aktiviteter enligt 33 kap. 21–25 §§ SFB förväntas ta viss tid att både 
få till stånd och att utföra. Det ska således även fortsättningsvis vara 
fråga om en långvarig nedsättning av arbetsförmågan, i minst ett år 
för att ett beviljande av aktivitetsersättning ska kunna bli aktuellt.  

Till skillnad från vad som gäller för rätt till sjukersättning krävs 
inte att rehabiliteringsmöjligheterna ska vara uttömda vid prövningen 
av rätt till aktivitetsersättning. Däremot kan frågan till viss del sägas 
vara inkluderad i varaktighetsbegreppet, på så sätt att om arbetsför-
mågan hos den försäkrade inte kan antas vara nedsatt i minst ett år 
för att rehabilitering förväntas återställa arbetsförmågan på kortare 
tid än ett år, är kriterierna för aktivitetsersättning inte uppfyllda. 
Om rehabilitering planeras eller pågår, ska Försäkringskassan således 
ta ställning till när insatserna kommer att vara avslutade och om den 
försäkrade genom rehabiliteringen förväntas återfå den arbetsförmåga 
som ansökan avser. 

Utredningen har för sjukersättningens del dragit slutsatsen att 
frågorna om varaktighet och rehabiliteringsmöjligheter ska bedömas 
separat, till följd av bl.a. lagtextens utformning. För aktivitetsersätt-
ningens del blir dessa frågor tydligare sammankopplade, av det enkla 
skälet att frågan om uttömd rehabilitering inte utgör ett uttalat, eget 
kriterium för att rätt till ersättningen ska föreligga. 

Det krävs typiskt sett medicinskt underlag t.ex. i form av ett läkar-
utlåtande om hälsotillstånd5 av vilket det kan dras slutsatser att ned-
sättningen av arbetsförmågan kommer att bestå minst ett år framåt i 
tiden, för att det ska finnas möjlighet att bevilja aktivitetsersättning. 
En sådan medicinsk bedömning är ofta svår att göra.  

12.2.1 Ett års nedsättning – väl avvägt varaktighetskrav 

Kravet på minst ett års nedsättning av arbetsförmågan förefaller en-
ligt utredningens uppfattning vara väl avvägt. I utredningens arbete 
har inte heller framkommit några indikationer om att det finns svag-
heter eller direkta problem med detta varaktighetskrav. Genom utred-
ningens förslag om ett förändrat arbetsmarknadsbegrepp, att det före-
slås bli detsamma som för bedömningen av rätt till sjukpenning, 
kommer bedömningen avseende den försäkrades arbetsförmåga bli 
mer generös. För att hitta en bra avvägning och balans vad gäller de 

 
5 3 § Förordning (2002:986) om sjukersättning och aktivitetsersättning.  
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sammantagna kraven för att beviljas aktivitetsersättning blir varaktig-
hetskriteriet mer centralt. Även med beaktande av detta är utredningen 
sammantagna bedömning att kravet på minst ett års nedsättning av 
arbetsförmågan även fortsättningsvis är väl avvägt. Utredningen 
föreslår därför att varaktighetskravet kvarstår som i dagsläget. 

12.2.2 Prognosbedömningen har ett lågt beviskrav 

Enligt gällande regelverk krävs att det kan antas att nedsättningen av 
arbetsförmågan kommer att bestå i minst ett år. Utredningen kan 
konstatera att kravet på att det ska kunna antas att arbetsförmågan 
kommer vara nedsatt under minst ett år utgör ett beviskrav och att 
detta är relativt lågt ställt. Detta innebär att inte alltför höga krav ska 
ställas på denna prognos. Om det är osäkert om åtgärder hinner sättas 
in inom ett år eller om utfallet av dessa åtgärder är osäkra torde kravet 
på att arbetsförmågan kan antas vara nedsatt under minst ett år 
kunna anses vara uppfyllt. Det bör krävas tydliga uttalanden i det 
medicinska underlaget som talar för att arbetsförmågan sannolikt 
kommer att kunna återställas tidigare än om ett år, för att aktivitets-
ersättning ska kunna nekas på det kriteriet. 

12.3 Ett kodifierat beviskrav vid prövning av rätt 
till aktivitetsersättning 

Utredningens förslag: Ett kodifierat beviskrav ska införas för 
prövningen av rätten till aktivitetsersättning. Rätt till aktivitets-
ersättning ska anses föreligga om det är sannolikt att arbetsför-
mågan är nedsatt på sådant sätt som föreskrivs.  

 
Utredningens bedömning: För bedömningen av varaktighets-
kravet bör nuvarande beviskrav kvarstå. För rätt till aktivitets-
ersättning krävs att nedsättningen kan antas bestå under minst 
ett år. 

 
Skälen för utredningens förslag och bedömning: Utredningen har 
i den del som avser sjukersättningen (se avsnitt 8.5) redogjort för 
förslaget att införa ett författningsreglerat beviskrav, samt att detta 
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krav bör formuleras som att det ska vara sannolikt att kriterierna för 
sjukersättning är uppfyllda. Samma resonemang som förs där gäller 
också för aktivitetsersättningen. Starka skäl talar för att en kodifiering 
av beviskravet genomförs för sjukersättningen och aktivitetsersätt-
ningen samtidigt. Utredningen kan inte finna några skäl till varför 
beviskravet skulle kodifieras för den ena ersättningen men inte för 
den andra. Inte heller har utredningen kunnat finna några skäl till att 
beviskravet skulle vara olika högt vid helhetsbedömningen av rätt till 
ersättning. Vid en helhetsbedömning ska därför rätt till aktivitets-
ersättning föreligga om den försäkrade gör sannolikt att förutsätt-
ningarna för detta är uppfyllda.  

Avseende prognosbedömningen – att arbetsoförmågan ska bedö-
mas bestå under minst ett års tid – föreslås ingen ändring av nuvar-
ande beviskrav, ”kan antas”: Av nuvarande bestämmelse framgår att 
för rätt till aktivitetsersättning krävs att nedsättningen kan antas 
bestå under minst ett år.6 Utredningen har vidare konstaterat att be-
dömningen av arbetsförmågan respektive frågan om arbetsoförmågans 
varaktighet (och möjligheten till att få eller återfå arbetsförmåga 
genom rehabilitering) utgör separata delar av bedömningen, vilket 
också innebär att olika beviskrav kan gälla för de olika delarna. Det 
betyder att det inte föreligger något hinder mot förslaget, att bevis-
kravet sannolikt ska tillämpas vid bedömningen av arbetsförmågans 
nedsättning, medan man för prognosen av varaktigheten även fort-
sättningsvis ska tillämpa beviskravet kan antas.  

 
 

 
6 33 kap. 7 § SFB. 
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13 Rätten till aktivitetsersättning – 
konsekvenser av utredningens 
förslag 

I detta avsnitt redovisas konsekvenser av utredningens förslag avse-
ende rätten till aktivitetsersättning. Enligt kommittéförordningen 
ska konsekvenserna belysas för den enskilde, staten och dess myn-
digheter, kommuner, regioner, organisationer och företag. Om 
förslagen har konsekvenser för det kommunala självstyret, brottslig-
heten, sysselsättningen, offentlig service i olika delar av landet, jäm-
ställdheten mellan kvinnor och män eller möjligheten att uppnå de 
integrationspolitiska målen ska dessa också beskrivas. Utöver detta 
ska även konsekvenser för små företags arbetsförutsättningar och 
konkurrensförmåga i förhållande till större företag beskrivas. 

Utredningen bedömer att förslagen i detta avsnitt framför allt 
påverkar den enskildes ekonomiska situation, statens försäkrings-
utgifter, kommuner och regioner samt myndigheterna Försäkrings-
kassan och Arbetsförmedlingen. Förslagen bedöms även till viss del 
påverka sysselsättning och arbetslöshet. Nedan beskriver utredningen 
vilka bedömningar som görs kring konsekvenserna ur dessa perspek-
tiv. Ur övriga perspektiv som utredningen enligt kommittéförord-
ningen har att beakta bedöms små eller inga konsekvenser av för-
slagen uppstå. 

Som konstaterats i avsnittet om sjukersättning är det svårt att 
med närmare precision bedöma de volymförändringar utredningens 
förslag kan få eftersom det saknas kunskap om hur människors bete-
ende förändras när regler ändras. En rimlig slutsats utifrån resone-
mangen om aktivitetsersättning är dock att en ansökningsbenäg-
enhet till denna ersättningsform gradvis kan komma att förändras. 
Syftet med utredningens förslag är att fler ska kunna beviljas aktivi-
tetsersättning. När fler kan beviljas är det också rimligt att fler 

787 ( 2864 )



Rätten till aktivitetsersättning – konsekvenser av utredningens förslag SOU 2021:69 

636 

personer ansöker om förmånen, även människor utanför den pri-
mära målgrupp som utredningens förslag är avsedda att riktas till. 
Därmed kan även antalet personer med aktivitetsersättning succesivt 
förväntas öka.  

Nedan beskrivs översiktligt de förslag och bedömningar som 
utredningen presenterar kring rätten till aktivitetsersättning. Av de 
föreslagna förändringarna är det ett förändrat arbetsmarknadsbe-
grepp som utredningen bedömer har den största effekten på nybe-
viljandet av aktivitetsersättning. Även om effekterna av övriga för-
slag på ett övergripande plan kan bedömas vara små är de emellertid 
delar av ett sammanhållet regelverk där varje del påverkar nästa del 
och alla delar tillsammans utgör en helhet. Utredningen för inlednings-
vis ett övergripande resonemang om respektive förslags förväntade 
effekter. De beräkningar som sedan görs av det förväntade antalet 
nya beslut om beviljad aktivitetsersättning avser dock helheten och 
redovisas inte för varje separat förslag. 

Arbetsmarknadsbegreppet 

Utredningens förslag om ett förändrat arbetsmarknadsbegrepp, att 
den försäkrades arbetsförmåga prövas mot förvärvsarbete i en sådan 
angiven yrkesgrupp som innehåller arbeten som är normalt förekom-
mande på arbetsmarknaden eller annat lämpligt arbete som är till-
gängligt för den försäkrade, gör det enligt utredningens bedömning 
enklare att beviljas aktivitetsersättning jämfört med i dag. Fler per-
soner än i dag kommer därmed ansöka om och beviljas aktivitetser-
sättning. Utredningen bedömer denna förändring som den viktigaste 
orsaken till att antalet personer med aktivitetsersättning kommer att 
öka som en följd av utredningens förslag. 

Varaktighetskravet 

Varaktighetskravet i aktivitetsersättningen ska enligt utredningens 
bedömning även fortsättningsvis vara att nedsättningen av arbetsför-
mågan ska antas bestå under minst ett år. Utredningen framhåller 
dock att det befintliga kravet ”kan antas” ska anses utgöra ett bevis-
krav. Utredningen bedömer att konsekvenserna vad gäller varaktig-
hetsbegreppet sannolikt blir små. På marginalen kan varaktighets-
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kravet i kombination med det förändrade arbetsmarknadsbegreppet 
och det kodifierade beviskravet få effekter på hur läkare i sin intygs-
skrivning resonerar kring varaktighetsbegrepp och sannolikheten att 
individer med ett visst sjukdomstillstånd kan få eller återfå arbets-
förmåga. I dessa fall torde det i praktiken kunna innebära en viss mild-
ring av varaktighetskravet och därmed göra det något enklare för 
personer med vissa diagnoser att få aktivitetsersättning. Det är också 
möjligt att det i och med att arbetsmarknadsbegreppet vidgas finns 
anledning att i fler ärenden fundera kring varaktigheten av arbetsför-
mågans nedsättning och att varaktighetsbegreppet på så vis används 
mer i handläggningen av aktivitetsersättningsärenden. 

Kodifierat beviskrav 

Ett kodifierat beviskrav införs för prövningen av en ansökan om 
aktivitetsersättning. Rätt till aktivitetsersättning ska anses föreligga 
om det är sannolikt att kriterierna för sådan ersättning är uppfyllda. 
Det föreslagna beviskravet sannolikt utgör enligt utredningens bedöm-
ning endast en kodifiering av det beviskrav som redan gäller som 
normalkrav för förvaltningsprocessen i stort och för ansöknings-
ärenden om aktivitetsersättning. Konsekvenserna för tillämpningen 
bör därför inte bli alltför stora. I ett mindre antal fall bör enskilda 
kunna beviljas ersättning med stöd av rätt tillämpning av beviskravet, 
där inte orimligt höga krav ställs på utredningen. Utredningens pre-
liminära bedömning är att effekterna av ett förändrat beviskrav är 
mycket små, främst mot bakgrund av att kodifiering av beviskravet 
endast avser att slå fast ett i tillämpningen redan använt beviskrav. 
Resonemanget är det samma som effekten av ett kodifierat beviskrav 
i sjukersättningen, se vidare kapitel 9. 

Målpopulation 

I dag sker inflödet till aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga 
till 30 procent från personer som tidigare haft aktivitetsersättning 
vid förlängd skolgång, omkring 5 procent från sjukpenning och re-
sterande 65 procent kommer från annan ersättning. Annan ersätt-
ning kan t.ex. vara aktivitetsstöd från olika arbetsmarknadspolitiska 
insatser och/eller ekonomiskt bistånd från kommunen. Till stor del 
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består dock gruppen av personer med medfödda funktionsnedsätt-
ningar. Många är barn till föräldrar som tidigare haft vårdbidrag eller 
omvårdnadsbidrag och har då själva tidigare haft studiemedel.1  

Med de förändringar av regelverket som utredningen föreslår gör 
utredningen bedömningen att inflödet till aktivitetsersättning kommer 
öka från samtliga dessa grupper. Sedan Försäkringskassan efter 2015 
höjde kvaliteten i sitt handläggningsarbete (se avsnitt 11.2.7) minskade 
inflödet till aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga under 
några år men har under de senaste åren stabiliserats kring omkring 
4 500 personer per år. Som framgår av figur 13.1 har minskningen skett 
inom samtliga av de ovan nämnda grupperna men till antalet har 
minskningen varit störst i gruppen som kommer från annan ersättning.  

Figur 13.1 Inflöde till aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga 
från olika ersättningstyper 

 
Källa: Försäkringskassan. 
  

 
1 Sedan 2029 har vårdbidraget ersatts med ett omvårdnadsbidrag och en merkostnadsersätt-
ning. 
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13.1 Effekter för försäkringen 

Nedan redovisas utredningens bedömning av hur många fler som 
kan beviljas aktivitetsersättning med de nya förslagen samt de ökade 
kostnader som detta medför. Inflödet av nya personer bedöms 
komma från personer som i dag har aktivitetsersättning vid förlängd 
skolgång, sjukpenning eller annan ersättning som exempelvis ersätt-
ning för deltagande i arbetsmarknadspolitiska insatser samt från per-
soner med funktionsnedsättningar som kommer direkt från gym-
nasiestudier.  

Inflöde från aktivitetsersättning vid förlängd skolgång 

Inflödet till aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga från per-
soner med aktivitetsersättning vid förlängd skolgång har, sett över 
tid, varit förhållandevis stabilt. Sedan 2010 har inflödet legat mellan 
1 000–2 000 personer per år. En tydlig nedgång, som kan förknippas 
med åren för Försäkringskassans kvalitetshöjande arbete, syns mellan 
2016 och 2018 och antalet har sedan dess stabiliserats kring 1 200 per-
soner per år. Sedan 2011 har antalet personer med aktivitetsersätt-
ning vid förlängd skolgång legat relativt stabilt mellan 5 000 och 
6 000 personer. Det innebär att andelen av de som har aktivitets-
ersättning vid förlängd skolgång som övergår till aktivitetsersättning 
vid nedsatt arbetsförmåga har minskat under de senaste åren (se 
streckad linje i figur 13.2).  

Ett rimligt antagande är att utredningens förslag inte påverkar in-
flödet till och antal personer som beviljas aktivitetsersättning vid 
förlängd skolgång. Däremot kommer sannolikt ett förändrat arbets-
marknadsbegrepp innebära att en större andel än i dag kan övergå 
från aktivitetsersättning vid förlängd skolgång till aktivitetsersätt-
ning vid nedsatt arbetsförmåga. Av figur 13.2 framgår att denna 
övergångsandel sjönk från omkring 35 procent till 25 procent (be-
nämns kvot i figuren) under mitten av 2010-talet. Utredningen 
menar att det med de nya regler som föreslås vore rimligt att denna 
andel åtminstone återgår till 35 procent. Det skulle i så fall, givet att 
antalet personer med aktivitetsersättning vid förlängd skolgång fort-
sätter att ligga på en stabil nivå kring 5 000 personer per år, innebära 
att ytterligare 500 personer per år övergår från aktivitetsersättning 
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vid förlängd skolgång till aktivitetsersättning vid nedsatt arbets-
förmåga. 

Figur 13.2 Antal med aktivitetsersättning (AE) vid förlängd skolgång och 
inflöde till AE vid nedsatt arbetsförmåga från AE vid förlängd 
skolgång samt kvoten mellan dessa 

 
Källa: Försäkringskassan och egna beräkningar. 

Inflöde från sjukpenning 

Inflödet till aktivitetsersättning från sjukpenning har under de senaste 
åren legat kring 250–300 personer per år. När arbetsmarknadsbe-
greppet blir mer generöst är det rimligt att detta flöde ökar. Med 
utredningens förslag införs samma arbetsmarknadsbegrepp inom 
sjukpenning och aktivitetsersättning. Det som skiljer ersättnings-
typerna från varandra är att arbetsförmågans nedsättning ska vara 
minst ett år för att aktivitetsersättning ska kunna beviljas.  

För att approximativt få en uppfattning om hur stort flödet från 
sjukpenningen till aktivitetsersättningen kan komma att bli utgår 
utredningen från historisk information om hur många startade sjuk-
fall som kan förväntas bli längre än tre år. Man kan i och för sig 
diskutera vilken tidsrymd som ska väljas men i sjukfall som blir län-
gre än tre år kan åtminstone aktivitetsersättningens varaktighetskrav 
sannolikt anses uppfyllt. Under de senaste åren har det i genomsnitt 
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startats omkring 90 000 sjukfall bland personer yngre än 30 år. Om-
kring 1,7 procent av dessa kan förväntas bli längre än tre år.2 Det 
innebär att omkring 1 600 sjukfall kan förväntas bli längre än tre år. 
Vid motsvarande beräkning för flödet mellan sjukpenning och sjuk-
ersättning antogs att 10 procent av de långa sjukfall skulle kunna be-
viljas sjukersättning. Ett rimligt antagande är att det är en något 
större del som skulle kunna beviljas aktivitetsersättning eftersom 
varaktighetskravet på arbetsförmågans nedsättning inte är lika strikt 
i aktivitetsersättningen som i sjukersättningen. Under antagandet att 
25 procent av försäkrade i dessa långa sjukfall skulle beviljas aktivi-
tetsersättning innebär det att ca 400 fler personer än i dag övergår 
från sjukpenning till aktivitetsersättning. Det innebär omkring dub-
belt så många som i dag.  

Inflöde från annan ersättning 

Inflödet till aktivitetsersättning från annan ersättning än sjukpen-
ning och aktivitetsersättning vid förlängd skolgång sker till stor del 
av personer som kommer direkt från gymnasieskolan. Många har en 
medfödd funktionsnedsättning, är barn till föräldrar som tidigare 
haft vårdbidrag eller omvårdnadsbidrag och har själva haft studie-
medel. En stor del av inflödet i denna grupp sker således redan vid 
19 eller 20 års ålder. Med ett något generösare arbetsmarknadsbe-
grepp än i dag är det rimligt att fler med denna bakgrund kan beviljas 
aktivitetsersättning. De som i dag inte beviljas aktivitetsersättning 
direkt efter gymnasiestudier i den aktuella gruppen bedömer utred-
ningen till stor del deltar i aktiviteter hos Arbetsförmedlingen som 
ger rätt till aktivitetsstöd eller utbildningsersättning.  

Av figur 13.3 framgår att inflödet från denna grupp i princip 
motsvaras av det samlade inflödet från personer mellan 20–24 år. Av 
samma figur framgår även hur antalet personer i åldrarna 20–24 år 
som haft aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning vid insatser från 
Arbetsförmedlingen utvecklats. Den goda konjunkturen under dessa 
år har inneburit att antalet personer i den aktuella åldersgruppen 
minskat från strax under 100 000 till ca 40 000 personer. Eftersom 
inflödet till aktivitetsersättningen inte alls varierat i samma utsträck-
ning som antal personer med aktivitetsstöd, har kvoten mellan dessa 

 
2 Siffran beräknad av Försäkringskassan.  
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storheter trendmässigt ökat under den aktuella perioden. Inflödet 
till aktivitetsersättningen från denna grupp har således succesivt ökat 
som andel av dem som har aktivitetsstöd, från ca 3 till 8 procent. 
Med den förändring av arbetsmarknadsbegreppet som utredningen 
föreslår kan det antas att denna andel fortsätter att öka. Om inflödets 
andel skulle stiga med 5 procentenheter och uppgå till ca 13 procent av 
de 20–24 åringar som haft aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning 
under 2020, skulle det innebära att ytterligare ca 2 000 personer be-
viljas aktivitetsersättning. 

Figur 13.3 Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning 20–24 åringar (Höger 
axel) samt inflöde till aktivitetsersättning från annan ersättning 
och från personer 20–24 år (Vänster axel) 

 
Källa: Försäkringskassan. 

Införandeeffekt 

Det samlade inflödet till aktivitetsersättningen kan därmed förvän-
tas öka med ca 3 000 personer per år. I avsnittet om sjukersättning 
resonerades om två olika utvecklingsbanor för hur antalet nybevil-
jade ersättningar kan komma att utvecklas. Dels en successiv ökning 
av antalet nybeviljade ersättningar, dels av en relativt kraftig ökning 
inledningsvis som sedan avtar. Eftersom det i aktivitetsersättningen 
handlar om unga människor med en begränsad erfarenhet av arbets-
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livet är det rimligt att många av dessa vill och försöker pröva sin 
arbetsförmåga genom arbete eller fortsatta studier innan de ansöker 
om aktivitetsersättning. En förändring av arbetsmarknadsbegreppet 
på det sätt som utredningen föreslår gör det i någon utsträckning 
svårare att veta huruvida arbetsförmågan är nedsatt i normalt före-
kommande arbete innan arbetsförmågan verkligen har prövats ge-
nom antingen eget arbete eller insatser från Arbetsförmedlingen. 
Med dagens regler är det i viss utsträckning mer tydligt och lättare 
att bedöma vilka individer som ska beviljas aktivitetsersättning direkt 
utan att andra insatser prövats eftersom de individer som i dag är 
aktuella för aktivitetsersättning står längre från arbetsmarknaden. 
För den grupp som kan förväntas bli aktuell för aktivitetsersättning 
under de nya reglerna blir arbetsmarknadspolitiken sannolikt ett än 
viktigare verktyg än i dag för att pröva huruvida arbetsförmågan är 
nedsatt. Utredningen bedömer mot denna bakgrund att det inte på 
samma sätt som i sjukersättningen finns klara fall som direkt vid de 
nya reglernas införande självklart kan beviljas aktivitetsersättning. 
Det kan i stället vara så att ökningen sker succesivt vartefter arbets-
förmågan i normalt förekommande arbete hinner prövas antingen 
genom eget arbete eller genom insatser från Arbetsförmedlingen. 
Utredningen redovisar inte några beräkningar för hur en sådan in-
förandeeffekt skulle kunna se ut, utan presenterar enbart konsek-
venserna när systemet nått sin fulla jämvikt.  

Kostnader för reformer i aktivitetsersättningen 

För att beräkna kostnaderna för övriga system som interagerar med 
aktivitetsersättningen i de aktuella fallen använder utredningen 
mikrosimuleringsmodellen FASIT. De görs genom att slumpmässigt 
välja ut individer som uppfyller egenskaperna hos de personer som 
kan bedömas flöda in i aktivitetsersättningen vid förändrade regler. 
Som diskuterats ovan handlar det om unga personer som varit lång-
varigt sjuka med sjukpenning, unga personer som deltagit i arbets-
marknadspolitiska insatser med aktivitetsstöd eller utvecklings-
ersättning under längre tid samt personer som helt saknar annan 
försörjning. För att slumpen inte ska tillåtas ha allt för stor betydelse 
upprepas det slumpmässiga urvalet ett antal gånger och det som 
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sedan redovisas nedan den genomsnittliga effekten från dessa upp-
repade simuleringar.3 

Tabell 13.1 Inflöde till aktivitetsersättning  

Ökat inflöde i förhållande till dagens nivå  

Inflöde från  Antal 
Sjukpenning  400 
Aktivitetsersättning vid förlängd skolgång  530 
Annan ersättning  2 000 
Totalt  2 930 

Källa: Egna beräkningar. 

 
 
Kostnaderna redovisas för två år: införandeåret och året därefter och 
avser kostnadsökningen i förhållande till dagens nivå i respektive 
ersättningssystem. Beräkningarna avser de kortsiktiga ekonomiska 
konsekvenserna och tar inte hänsyn till eventuella beteendeföränd-
ringar som kan påverka benägenheten att ansöka om ersättning. 
Utredningen antar att dessa förändringar på kort sikt är små och inte 
påverkar beräkningarna i nämnvärd omfattning. I ett längre perspek-
tiv kan dock dessa förändringar förväntas vara större och leda till att 
inflödet till aktivitetsersättning ökar mer än utredningens antagan-
den. Utredningen antar att beviljandet av nya ersättningar sker enligt 
ett jämnt mönster fördelat över årets alla månader. Det innebär att 
kostnaden under införandeåret kan uppskattas till hälften av den 
totala kostnaden som uppstått om samtliga ersättningstagare hade 
haft ersättning under hela året. Året efter införandeåret beräknar 
utredningen att kostnaden för de som beviljades ersättning under 
införandeåret slår igenom fullt ut och att kostnaden för de som ny-
beviljas ersättning under detta år sker med halva den fulla kostnaden 
på samma sätt som under införandeåret.  

Med omkring 3 000 ytterligare personer som beviljas aktivitets-
ersättning varje år ökar utgifterna för aktivitetsersättning med 
ca 170 miljoner kronor. Året efter införandet ökar kostnaden till 
500 miljoner kronor. Som beskrivits ovan bedömer utredningen att 
omkring 500 personer kommer från en tidigare sjukskrivningsperiod 
med sjukpenning. När sjukpenning ersätts med sjukersättning minskar 

 
3 Inom statistiken kallas denna metod Monte Carlo-simulering. 
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utgifterna för sjukpenning med omkring 30 miljoner. Under år 2 ökar 
denna kostnad till ca 100 miljoner kronor.  

För de unga som i dag deltar i arbetsmarknadspolitiska program 
med aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning förväntas utgifterna 
minska med omkring 20 miljoner kronor under det första året och 
50 miljoner kronor under det andra året. Utredningen antar, vilket 
redovisats ovan, att de till antalet är fler än de som kommer från sjuk-
penning men ersättningsnivåerna är i de flesta fall betydligt lägre. 
Därmed blir besparingen för utgifter kopplade till arbetsmarknads-
politiska insatser lägre än besparingen i sjukpenningen.  

En del av dem som deltar i arbetsmarknadspolitiska program har 
i dag ekonomiskt bistånd från kommunen. De flesta av de individer 
som beviljas aktivitetsersättning efter att tidigare haft aktivitetsstöd 
eller utvecklingsersättning saknar inkomstrelaterad ersättning. Det 
gör att dagersättningen är låg och behöver kompletteras med eko-
nomiskt bistånd. Eftersom aktivitetsersättning och bostadstillägg 
tillsammans ska ge en inkomst så att den enskilde klarar sin grund-
läggande försörjning minskar behovet av ekonomiskt bistånd. Ut-
redningen uppskattar denna minskning till omkring 10 miljoner kro-
nor under införandeåret. Besparingen ökar sedan under andra året 
till ca 30 miljoner kronor. 

För dem som beviljas aktivitetsersättning kan även bostadstillägg 
beviljas. Det är emellertid inte självklart att alla som beviljas aktivi-
tetsersättning söker bostadstillägg då det kräver utgifter för boende-
kostnader. I den aktuella gruppen, som till stor del består av unga 
personer som saknar fast förankring på arbetsmarknaden, är det rim-
ligt att anta att en del inte söker eller är berättigade till bostadstillägg. 
Utredningens beräkning av kostnadsökningen för bostadstillägget 
bygger på registeruppgifter kopplade till mikrosimuleringsmodellen 
FASIT. I denna modell finns uppgifter om boendekostnader och 
hushållens övriga inkomster. I modellen beräknas bostadstilläggets 
storlek givet de inkomster som hushållet har och de uppgifter som 
finns angivna för hushållets boendekostnader. Utifrån de uppgifter 
som finns registrerade i modellen beräknas bostadstillägget öka med 
ca 20 miljoner kronor när fler individer beviljas aktivitetsersättning 
under införandeåret. Året därefter ökar utgifterna för bostadstillägg 
till 60 miljoner kronor när fler beviljas aktivitetsersättning. 
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Tabell 13.2 Kostnader utredningens förslag avseende aktivitetsersättning  

Kostnadsökning i förhållande till dagens nivå, Miljoner kronor 

  År 1 År 2 
Aktivitetsersättning  170 500 
Sjukpenning  -30 -100 
Arbetsmarknadsstöd  -20 -50 
Ekonomiskt bistånd  -10 -30 
Bostadstillägg  20 60 
Skatt  10 20 
Disponibel inkomst  120 360 
Effekt för staten  130 390 
Effekt för kommuner  -10 -30 

Källa: Egna beräkningar. 
Anm. * Innehåller Statlig ålderspensionsavgift på 18,5% för aktivitetsersättning samt 10,21% för 
sjukpenning och arbetslöshetsersättning.  

13.2 Effekter för den enskilde 

De som med utredningens förslag bedöms kunna beviljas aktivitets-
ersättning är, som redogjorts för ovan, personer som i dag har sjuk-
penning, aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning eller helt saknar 
egen inkomst och försörjs genom anhöriga eller kommunernas social-
tjänst.  

Utredningen redovisar i tabell 13.3 den individuella disponibla 
inkomsten vid ersättning från olika ersättningssystem. Härav kan 
det konstateras att den individuella disponibla inkomsten vid akti-
vitetsersättning på garantinivå är omkring 159 000 kronor per år 
under 2021. Ersättningen i sjukpenningen varierar beroende på tidi-
gare inkomster vid arbete. För en person som har en underliggande 
inkomst på ca 20 000 kronor per månad blir den disponibla inkomsten 
omkring ca 137 000 kronor per år. Om den underliggande månads-
inkomsten i stället är ca 35 000 kronor blir den individuella dispo-
nibla inkomsten omkring 207 000 kronor per år. För de som kommer 
in i aktivitetsersättningen via sjukpenning blir den individuella dispo-
nibla inkomsten högre vid aktivitetsersättning än sjukpenning om 
den underliggande månadslönen vid arbete är lägre än ca 25 000 kro-
nor per månad. Är månadslönen högre än 25 000 kronor blir den indi-
viduella disponibla inkomsten vid aktivitetsersättning lägre än vid 
sjukpenning. 
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För de som i dag deltar i insatser från Arbetsförmedlingen som 
berättigar till aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning saknas ofta 
tidigare arbetslivserfarenhet varför ersättningen utbetalas med ett 
grundbelopp om 223 kronor per dag. För den som har ett försörj-
ningsbehov utöver denna ersättning betalas även ekonomiskt bi-
stånd från kommunen. Det innebär att den individuella disponibla 
inkomsten ofta är lägre än vad garantinivån i aktivitetsersättningen 
ger. Det innebär att för de som kommer in i aktivitetsersättning efter 
att ha deltagit i åtgärder hos Arbetsförmedlingen blir ersättningen 
ofta högre med aktivitetsersättningen och bostadstillägg än med 
aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning kompletterad med ett 
eventuellt ekonomiskt bistånd. 

Ytterligare konsekvenser för den enskilde är att beviljandet av 
aktivitetsersättning ger rätt till aktiviteter under tiden med ersättning 
samt ersättning för rehabiliteringsinsatser genom särskilt bidrag. För 
staten är detta en relativt liten utgift som bedöms öka i relativt liten 
omfattning när fler beviljas aktivitetsersättning. För den enskilde 
individen kan dock dessa ersättningar ha en viktig betydelse för den 
enskildes personliga ekonomi och bidra till att rehabiliteringsåtgär-
der faktiskt genomförs. 

Tabell 13.3 Individuell disponibel inkomst vid ersättning från 
aktivitetsersättning, sjukpenning eller aktivitetsstöd  

Kronor per år  

 Aktivitetsersättning 
(garantiersättning) 

Sjukpenning 
(SGI 20 000 

kr/mån) 

 Sjukpenning 
(SGI 35 000 

kr/mån) 

Aktivitetsstöd 

Individuell 
disponibel 
inkomst 159 000 135 790  207 200 128 160 

Källa: Egna beräkningar. 
Anm. Antagen bostadskostnad 6 500 kronor per månad. Den enskilde antas få bostadstillägg och 
ekonomiskt bistånd när så är tillämpligt. 

 
 
Eftersom utredningen bedömer att inflödet till aktivitetsersättning 
vid de nya reglernas införande kommer öka mer från aktivitetsstöd, 
utvecklingsersättning och de som i dag försörjs av anhöriga än från 
sjukpenning så kommer det bli fler personer som får ökade in-
komster än personer som får minskade inkomster. Till stor del åter-
finns de som berörs positivt långt ner i inkomstfördelningen. Uti-
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från det slumpmässiga urvalet av personer som till följd av utred-
ningens förslag antas beviljas aktivitetsersättning kan en uppskatt-
ning av förslagens effekt på inkomstfördelningen beräknas. Effekten 
på inkomstfördelningen är väldigt liten. Sammanlagt bedöms inkomst-
erna för de med lägst inkomster öka med 0,03 procent. Det är en effekt 
av att det är få som berörs sett till samhällsekonomin som helhet. 
För de enskilda individer som beviljas aktivitetsersättning blir emel-
lertid effekten större.  

13.3 Effekter för sysselsättning 

Utredningen bedömer att effekten på sysselsättningen av utred-
ningens förslag är små. För den som beviljas aktivitetsersättning är 
det inte arbete som är den alternativa sysselsättningen just för 
stunden. Arbetsförmågan är nedsatt under minst ett år och många 
av de som beviljas aktivitetsersättning har tidigare inte haft ett arbete. 
Aktivitetsersättning ger i stället en möjlighet för den enskilde att 
med en trygg ersättning få eller återfå arbetsförmåga genom aktiva 
insatser.  

Utredningen har emellertid konstaterat att mer kan göras genom 
aktiva åtgärder för att stötta den enskilde att återvända till arbets-
livet. Utredningen har i detta syfte föreslagit att det införs ett arbets-
marknadspolitiskt ramprogram specifikt för dem med aktivitets-
ersättning. Med detta förslag vill utredningen att fler ska kunna 
förbättra sin arbetsförmåga samt åtminstone delvis återgå i arbete. 
Med aktiva insatser under tiden med aktivitetsersättning stärks också 
individens möjligheter att kunna ta ett arbete senare i livet. 

13.4 Effekter för hälso- och sjukvården  

Utredningen har tidigare redogjort för vilka effekter ökade ansök-
ningsvolymer av sjukersättning kan förväntas ha på hälso- och sjuk-
vården. Resonemangen är även tillämpliga avseende aktivitetsersätt-
ningen och redogörs därför inte vidare i detta avsnitt. En uppskatt-
ning är att ett läkarutlåtande i normalfallet omfattar ca 3 läkarbesök. 
Utredningen uppskattar den genomsnittliga kostnaden för ett sådant 
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utlåtande med tillhörande undersökningar till 3 600 kronor.4 Utred-
ningen har uppskattat att antalet personer med aktivitetsersättning 
kan komma att öka med ca 3 000 personer. En del av dessa är sanno-
likt personer som tidigare ansökt om aktivitetsersättning men fått 
avslag. Därmed är det inte sannolikt alla dessa personer behöver nya 
underlag från hälso- och sjukvården. Utredningen bedömer att hälf-
ten av det ökade inflödet kommer från personer som behöver nya 
underlag från hälso- och sjukvården. Det skulle därmed innebär 
ökade kostnader med ca 5,4 miljoner kronor. Et fåtal av dem som 
beviljas aktivitetsersättning har tidigare haft sjukpenning. De allra 
flesta har emellertid aldrig arbetat och saknar SGI. Utredningen 
räknar därmed inte med att det på samma sätt som inom sjukersätt-
ningen kan göras en besparing på sjukintyg i pågående sjukfall till 
följd av att fler beviljas aktivitetsersättning. Den besparing som 
eventuellt kan göras är i så fall liten. Utredningen saknar närmare 
underlag för att kunna kostnadsberäkna en sådan besparing. 

13.5 Effekter för kommuner 

En del av de nya personer som kan förväntas beviljas aktivitetser-
sättning till följd av utredningens förslag deltar åtminstone periodvis 
i insatser hos Arbetsförmedlingen som ger rätt till aktivitetsstöd 
eller utvecklingsersättning. Många i denna grupp har en svag anknyt-
ning till arbetsmarknaden och har således inte kvalificerat sig för 
inkomstrelaterade ersättningar från arbetslöshetsförsäkringen. Dag-
ersättningen är därför låg och för de som har en egen ekonomi och 
inte bor tillsammans med andra behöver inkomsten ofta komplet-
teras med andra ersättningar som bostadsbidrag och ekonomiskt bi-
stånd. Aktivitetsersättningen ska tillsammans med bostadstillägg ge 
en inkomst som gör att ekonomiskt bistånd inte behöver betalas ut. 
I en del fall är emellertid försörjningsbehovet stort och den enskildes 
inkomster kan därmed ändå behöva kompletteras med ekonomiskt 
bistånd. Aktivitetsersättning tillsammans med bostadstillägg ger 
emellertid en högre inkomst än aktivitetsstöd och utvecklingsersätt-
ning kompletterat med bostadsbidrag och eventuellt ekonomiskt 
bistånd. Det innebär att behovet av ekonomiskt bistånd minskar. 

 
4 Det innebär i genomsnitt ca 3 067 kronor. Utredningen använder detta belopp för beräkning 
av kostnader för hälso- och sjukvården. 
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Därmed kan kommunernas utbetalningar av ekonomiskt bistånd 
förväntas minska till följd av att fler personer beviljas aktivitetser-
sättning. Utredningen uppskattar att kostnaderna för ekonomiskt 
bistånd minskar med ca 20 miljoner kronor till följd av att fler be-
viljas aktivitetsersättning. 

Kommunerna har också ofta en framträdande roll vad gäller ansvar 
för många personer som har aktivitetsersättning, bl.a. vad gäller in-
satser enligt LSS. Exempelvis har vissa försäkrade som får aktivitets-
ersättning för nedsatt arbetsförmåga en insats i form av daglig verk-
samhet enligt LSS. Utredningen bedömer att vissa av förslagen kan 
bidra till att några personer som har daglig verksamhet kan utveckla 
arbetsförmåga och i stället – på sikt – börjaförvärvsarbeta. Det skulle 
alltså medföra att det blir färre personer med daglig verksamhet. 
Bedömningen är emellertid att detta endast får en mindre effekt.  

13.6 Effekter för myndigheter 

Utredningen bedömer att de myndigheter som berörs av förslagen i 
denna del är Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.  

Arbetsförmedlingen 

När reglerna för rätten till aktivitetsersättning görs generösare upp-
står ett behov för mer rehabiliterande åtgärder. Vid beslut om rätt 
till aktivitetsersättning ska ingå beslut att försäkrade, som har behov 
av det, har rätt till relevanta insatser från Arbetsförmedlingen i syfte 
att få eller återfå arbetsförmåga under tiden den försäkrade får er-
sättning. För detta ändamål förslår utredningen att ett nytt arbets-
marknadspolitiskt ramprogram skapas. Under tiden personen har 
ersättning ska han eller hon ha rätt att ta del av relevanta rehabili-
terande insatser i syfte att få eller återfå arbetsförmåga.  

Det finns redan i dag samarbeten mellan Arbetsförmedlingen och 
Försäkringskassan inom ramen för det förstärkta samarbetet med 
fokus på stöd till unga som beviljas aktivitetsersättning. Med för-
slaget om ett förändrat arbetsmarknadsbegrepp som arbetsförmågan 
ska prövas mot är det emellertid rimligt att anta att de nya personer 
som kommer in i aktivitetsersättningen i genomsnitt har en högre 
arbetsförmåga än de som tidigare funnits i försäkringen. Det skulle 
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i så fall peka mot att det är fler som redan tidigt i processen kan till-
godogöra sig de åtgärder/insatser som Arbetsförmedlingen har att 
erbjuda. Det talar således för att fler personer med aktivitetser-
sättning skulle delta i insatser via Arbetsförmedlingen. Det innebär 
att Arbetsförmedlingens kostnader för aktiviteter i det föreslagna 
ramprogrammet ökar i förhållande till de kostnader som finns i dag 
i det förstärkta samarbetet. Samtidigt kan det på sikt leda till sänkta 
kostnader för staten om fler med aktivitetsersättning får eller återfår 
arbetsförmåga. De administrativa kostnaderna för Arbetsförmed-
lingen av att införa ett ramprogram för personer med aktivitetser-
sättning beskrivs i kapitel 17. 

Försäkringskassan 

Om fler personer beviljas aktivitetsersättning innebär det ökade 
handläggningskostnader för Försäkringskassan. Eftersom aktivitets-
ersättningens beslut fattas för högst tre år handlar en del av hand-
läggningsprocessen om att hantera ansökningar om ytterligare, nya 
perioder med ersättning. Med fler som årligen beviljas aktivitets-
ersättning följer även att ansökan om ny period med ersättning ökar. 
Även om förlängningsansökningarna ofta inte innebär en lika om-
fattande process som den första prövningen innebär de emellertid 
att Försäkringskassans administrationskostnad påverkas mer än vid 
enbart ett tillfälle. Dessutom ska det ske en förutsättningslös pröv-
ning av varje ansökan.  

Med fler personer som beviljas aktivitetsersättning ökar också 
kostnaderna för att administrera det som händer under tid med 
ersättningen. Fler kommer också att behöva samordning av insatser 
vilket i sin tur medför ökade förvaltningskostnader. Med fler per-
soner som beviljas aktivitetsersättning kan även fler bli aktuella för 
vilande ersättning och prövotid för studier. Det kan också innebära 
en ökad administration för aktiviteter enligt 33 kap. 21 § SFB och 
därmed att fler har rätt till särskild ersättning.  

Detta ökar administrationen kring dessa ärendetyper och kräver 
mer handläggningsresurser. Utöver detta bedöms myndigheten även 
få ökade utvecklingskostnader, främst för utbildningsinsatser och 
förändringar i it-system. De sistnämnda är dock kostnader av en-
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gångskaraktär som när väl investeringen gjorts inte återkommer. En 
uppskattning är att dessa kostnader uppgår till ca 20 miljoner kronor.  

Med fler som beviljas aktivitetsersättning och fler ansökningar 
om ny (ytterligare) period med aktivitetsersättning blir det också 
fler som kommer att kunna ansöka om och beviljas bostadstillägg. 
Det innebär ökade handläggningskostnader inom bostadstillägget. 

Försäkringskassans styckkostnad för handläggning av aktivitets-
ersättningsärenden var enligt myndighetens årsredovisning för 2020 
ca 13 100 kronor. Med utredningens uppskattning om att ca 3 000 
ytterligare personer kan beviljas aktivitetsersättning med om utred-
ningens förslag genomförs skulle det innebära en ökad administra-
tionskostnad på knappt 40 miljoner kronor. 

13.7 Effekter för jämställdhet 

I dag beviljas kvinnor och män, aktivitetsersättning i ungefär lika 
stor utsträckning. Utredningens förslag bedöms inte förändra detta 
mönster och bedöms således inte någon effekt på jämställdheten 
mellan kvinnor och män. 
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Statens offentliga utredningar 2021 
Kronologisk förteckning 

1. Säker och kostnadseffektiv it-drift 
– rättsliga förutsättningar för 
utkontraktering. I. 

2. Krav på kunskaper i svenska och 
samhällskunskap för svenskt 
medborgarskap. Ju. 

3. Skolbibliotek för bildning och 
utbildning. U. 

4. Informationsöverföring inom vård 
och omsorg. S. 

5. Ett förbättrat system för arbetskrafts-
invandring. Ju. 

6. God och nära vård. Rätt stöd till 
psykisk hälsa. S. 

7. Förstärkt skydd för väljarna vid röst-
mottagningen. Ju. 

8. När behovet får styra 
– ett tandvårdssystem för en mer jäm-
lik tandhälsa. Vol. 1 & Vol. 2, bilagor 
+ Sammanfattning (häfte). S. 

9. Vem kan man lita på? Enkel och 
ändamålsenlig användning av 
betrodda tjänster i den offentliga 
förvaltningen. I. 

10. Radiologiska skador – skadestånd, 
säkerheter, skadereglering. M. 

11. Bättre möjligheter för elever att nå 
kunskapskraven – aktivt stöd- och 
elevhälsoarbete samt stärkt utbildning 
för elever med intellektuell funktions-
nedsättning. U. 

12. Andra chans för krisande företag 
– En ny lag om företagsrekonstruktion. 
Ju. 

13. En teknikneutral grundlags-
bestämmelse för regeringsbeslut. Ju. 

14. Boende på (o)lika villkor 
– merkostnader i bostad med särskild 
service för vuxna enligt LSS. S. 

15. Föreningsfrihet och terrorist-
organisationer. Ju. 

16. En väl fungerande ordning för val 
och beslutsfattande i kommuner 
och regioner. Fi. 

17. Ett moderniserat konsumentskydd. Fi. 

18. Bolags rörlighet över gränserna. 
Volym 1 & 2. Ju. 

19. En stärkt försörjningsberedskap för 
hälso- och sjukvården. Del 1 och 2. S. 

20. Ecris-TCN – ett mer effektivt utbyte 
av brottmålsdomar mot tredjelands-
medborgare. Ju. 

21. En klimatanpassad miljöbalk för 
samtiden och framtiden. M. 

22. Hårdare regler för nya nikotin-
produkter. S. 

23. Stärkt planering för en hållbar 
utveckling. Fi. 

24. Äga avfall 
– en del av den cirkulära ekonomin. M. 

25. Struktur för ökad motståndskraft. Ju. 

26. Använd det som fungerar. M. 

27. Ett förbud mot rasistiska 
organisationer. Ju. 

28. Immunitet för utställningsföremål. Ku. 

29. Ökade möjligheter att förhindra 
illegal handel via post. I. 

30. Kampen om tiden 
– mer tid till lärande. U. 

31. Kontroller på väg. I. 

32. Papper, poddar och ... 
Pliktmateriallagstiftning för ett 
tryggat källmaterial. U. 

33. En tioårig grundskola. Införandet 
av en ny årskurs 1 i grundskolan, 
grundsärskolan, specialskolan och 
sameskolan. U. 

34. Börja med barnen! En sammanhållen 
god och nära vård för barn och unga. S. 

35. En stärkt rättsprocess och en ökad 
lagföring. Ju. 

805 ( 2864 )



  

   
 

 

  

    
  

 

   

  

    

   

   

   

    

   
   

    
 

  

   

   

    
  

  

   

   
  

   

   

   

   

   

   

   

     
 

  

  

   

   

   

   
  

 

36. Gode män och förvaltare – en över-
syn. Ju. 

37. Stärkt rätt till personlig assistans. 
Ökad rättssäkerhet för barn, fler 
grundläggande behov och tryggare 
sjukvårdande insatser. S. 

38. En ny lag om ordningsvakter m.m. Ju. 

39. Ombuds tillgång till vård- och 
omsorgsuppgifter och förenklad 
behörighetskontroll inom vården. S. 

40. Mervärdesskatt vid inhyrd personal 
för vård och social omsorg. Fi. 

41. VAB för vårdåtgärder i skolan. S. 

42. Stärkta åtgärder mot penningtvätt 
och finansiering av terrorism. Fi. 

43. Ett förstärkt skydd mot sexuella 
kränkningar. Ju. 

44. Tillgänglighetsdirektivet. S. 

45. En EU-anpassad djurläkemedels-
lagstiftning. Del 1 och 2. N. 

46. Snabbare lagföring 
– ett snabbförfarande i brottmål. Ju. 

47. Ett nytt regelverk för bygglov. 
Del 1 och 2. Fi. 

48. I en värld som ställer om. 
Sverige utan fossila drivmedel 2040. 
M. 

49. Kommuner mot brott. Ju. 

50. Fri hyressättning vid nyproduktion. 
Ju. 

51. Skydd av arter – vårt gemensamma 
ansvar. Vol. 1 och 2. M. 

52. Vilja välja vård och omsorg. 
En hållbar kompetensförsörjning 
inom vård och omsorg om äldre. S. 

53. En rättssäker vindkraftsprövning. M. 

54. Ändrade regler i medborgarskaps-
lagen. Ju. 

55. Mikroföretagarkonto 
– schabloniserad inkomstbeskattning 
för de minsta företagen. Fi. 

56. Nya regler om utländska föräldraskap 
och adoption i vissa fall. Ju. 

57. Om folkbokföring, samordnings-
nummer och identitetsnummer. Fi. 

58. Läge och kvalitet i hyressättningen. 
Ju. 

59. Vägen till tillgänglighet – långsiktig, 
strategisk och i samverkan. S. 

60. Förenklingar för mikroföretag och 
modernisering av bokföringslagen. N. 

61. Utvisning på grund av brott –  ett 
skärpt regelverk. Ju. 

62. Användning av e-legitimation i tjänsten 
i den offentliga förvaltningen. I. 

63. Sveriges säkerhet 
– behov av starkare skydd för nätverks-
och informationssystem. Fö. 

64. Ersättning till brottsoffer. Ju. 

65. Stärkt fokus på framtidens forsknings-
infrastruktur. U. 

66. Rätt mottagare. Demokrativillkor och 
integritet. Ku. 

67. Vägen mot fossiloberoende jordbruk. 
N. 

68. Skärpta straff för brott i kriminella 
nätverk. Ju. 

69. En sjukförsäkring med prevention, 
rehabilitering och trygghet. 
Volym 1 och 2. S. 
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Statens offentliga utredningar 2021 
Systematisk förteckning 

Finansdepartementet 

En väl fungerande ordning för val och 
beslutsfattande i kommuner och 
regioner. [16] 

Ett moderniserat konsumentskydd. [17] 

Stärkt planering för en hållbar utveckling. 
[23] 

Mervärdesskatt vid inhyrd personal för 
vård och social omsorg. [40] 

Stärkta åtgärder mot penningtvätt 
och finansiering av terrorism. [42] 

Ett nytt regelverk för bygglov. Del 1 och 2. 
[47] 

Mikroföretagarkonto 
– schabloniserad inkomstbeskattning 
för de minsta företagen. [55] 

Om folkbokföring, samordningsnummer 
och identitetsnummer. [57] 

Försvarsdepartementet 

Sveriges säkerhet 
– behov av starkare skydd för nätverks- 
och informationssystem. [63] 

Infrastrukturdepartementet 

Säker och kostnadseffektiv it-drift 
rättsliga förutsättningar för 
utkontraktering. [1] 

Vem kan man lita på? Enkel och ändamåls-
enlig användning av betrodda tjänster 
i den offentliga förvaltningen. [9] 

Ökade möjligheter att förhindra illegal 
handel via post. [29] 

Kontroller på väg. [31] 

Användning av e-legitimation i tjänsten 
i den offentliga förvaltningen. [62] 

Justitiedepartementet 

Krav på kunskaper i svenska och 
samhällskunskap för svenskt 
medborgarskap. [2] 

Ett förbättrat system för arbetskrafts-
invandring. [5] 

Förstärkt skydd för väljarna vid röst-
mottagningen. [7] 

Andra chans för krisande företag 
– En ny lag om företagsrekonstruktion. 
[12] 

En teknikneutral grundlagsbestämmelse 
för regeringsbeslut. [13] 

Föreningsfrihet och terroristorganisationer. 
[15] 

Bolags rörlighet över gränserna. 
Volym 1 & 2. [18] 

Ecris-TCN – ett mer effektivt utbyte av 
brottmålsdomar mot tredjelandsmed-
borgare. [20] 

Struktur för ökad motståndskraft. [25] 

Ett förbud mot rasistiska organisationer.  
[27] 

En stärkt rättsprocess och en ökad lag-
föring. [35] 

Gode män och förvaltare – en översyn. 
[36] 

En ny lag om ordningsvakter m.m. [38] 

Ett förstärkt skydd mot sexuella 
kränkningar. [43] 

Snabbare lagföring 
– ett snabbförfarande i brottmål. [46] 

Kommuner mot brott. [49] 

Fri hyressättning vid nyproduktion. [50] 

Ändrade regler i medborgarskapslagen. [54] 

Nya regler om utländska föräldraskap och 
adoption i vissa fall. [56] 

Läge och kvalitet i hyressättningen. [58] 

Utvisning på grund av brott –  ett skärpt 
regelverk. [61] 
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Ersättning till brottsoffer. [64] 

Skärpta straff för brott i kriminella
 nätverk. [68] 

Kulturdepartementet 

Immunitet för utställningsföremål. [28] 

Rätt mottagare. Demokrativillkor och 
integritet. [66] 

Miljödepartementet 

Radiologiska skador – skadestånd, 
säkerheter, skadereglering. [10] 

En klimatanpassad miljöbalk för samtiden 
och framtiden. [21] 

Äga avfall 
– en del av den cirkulära ekonomin. [24] 

Använd det som fungerar. [26] 

I en värld som ställer om. 
Sverige utan fossila drivmedel 2040. 
[48] 

Skydd av arter – vårt gemensamma ansvar. 
Vol. 1 och 2. [51] 

En rättssäker vindkraftsprövning. [53] 

Näringsdepartementet 

En EU-anpassad djurläkemedels-
lagstiftning. Del 1 och 2. [45] 

Förenklingar för mikroföretag och 
modernisering av bokföringslagen. 
[60] 

Vägen mot fossiloberoende jordbruk. [67] 

Socialdepartementet 

Informationsöverföring inom vård och 
omsorg. [4] 

God och nära vård. Rätt stöd till psykisk 
hälsa. [6] 

När behovet får styra 
– ett tandvårdssystem för en mer jäm-
lik tandhälsa. Vol. 1 & Vol. 2, bilagor 
+ Sammanfattning (häfte). [8] 

Boende på (o)lika villkor – merkostnader 
i bostad med särskild service för vuxna 
enligt LSS. [14] 

En stärkt försörjningsberedskap för hälso- 
och sjukvården. Del 1 och 2. [19] 

Hårdare regler för nya nikotinprodukter. 
[22] 

Börja med barnen! En sammanhållen god 
och nära vård för barn och unga. [34] 

Stärkt rätt till personlig assistans. 
Ökad rättssäkerhet för barn, fler 
grundläggande behov och tryggare 
sjukvårdande insatser. [37] 

Ombuds tillgång till vård- och 
omsorgsuppgifter och förenklad 
behörighetskontroll inom vården. [39] 

VAB för vårdåtgärder i skolan. [41] 

Tillgänglighetsdirektivet. [44] 

Vilja välja vård och omsorg. 
En hållbar kompetensförsörjning 
inom vård och omsorg om äldre. [52] 

Vägen till ökad tillgänglighet – långsiktig, 
strategisk och i samverkan. [59] 

En sjukförsäkring med prevention, 
rehabilitering och trygghet. 
Volym 1 och 2. [69] 

Utbildningsdepartementet 

Skolbibliotek för bildning och utbildning. 
[3] 

Bättre möjligheter för elever att nå 
kunskapskraven – aktivt stöd- och 
elevhälsoarbete samt stärkt utbildning 
för elever med intellektuell funktions-
nedsättning. [11] 

Kampen om tiden 
– mer tid till lärande. [30] 

Papper, poddar och ... 
Pliktmateriallagstiftning för ett 
tryggat källmaterial. [32] 

En tioårig grundskola. Införandet 
av en ny årskurs 1 i grundskolan, 
grundsärskolan, specialskolan och 
sameskolan. [33] 

Stärkt fokus på framtidens forsknings-
infrastruktur. [65] 
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14 Arbete, studier och uppdrag 
med mera – regelverk och 
handläggning 

I det här kapitlet behandlas de möjligheter som personer som har 
beviljats sjuk- eller aktivitetsersättning har att förvärvsarbeta, ta upp-
drag, studera, arbeta ideellt eller delta i samhällslivet på andra sätt under 
tiden han eller hon har sjukersättning eller aktivitetsersättning. Vilka 
alternativen är påverkas av vilken ersättning det rör sig om, när er-
sättningen beviljades samt omfattningen och arten av sysslorna. 

14.1 Bakgrund 

De olika möjligheter som finns för personer som beviljats sjuk- eller 
aktivitetsersättning att exempelvis förvärvsarbeta, studera eller arbeta 
ideellt under tiden med ersättningen fyller flera funktioner. Bland 
annat har i förarbeten till bestämmelserna lyfts fram att det inte kan 
uteslutas att personer som beviljas ersättning kommer få tillbaka en 
viss arbetsförmåga. Det bör därför finnas inslag i ersättningssyste-
men som stimulerar människor att pröva sin arbetsförmåga.1 

Den enskildes eventuella sysslor eller förmåga att i övrigt delta i 
samhällslivet kan påverka rätten till sjuk- eller aktivitetsersättning, 
dels vid prövning av om personen kan beviljas ersättning, dels under 
tiden den försäkrade har ersättning. En person som har förmåga att 
arbeta exempelvis motsvarande en halv heltidstjänst beviljas inte heller 
mer än halv förmån. 

En försäkrad kan beviljas hel aktivitets- eller sjukersättning även 
om denne har en viss, begränsad, återstående arbetsförmåga, så länge 
denna förmåga uppgår till maximalt motsvarande en åttondel av den 

1 Prop. 2007/08:124, s. 91. 
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förmåga som kan anses behövas för en vanlig heltidstjänst. Därigenom 
kan personer som har en återstående, liten arbetsförmåga, bl.a. 
engagera sig i ideellt arbete inom ramen för den så kallade åttondelen, 
utan att det påverkar deras rätt till ersättning. Denna möjlighet inför-
des genom regler som trädde i kraft 1999 gällande rätten till förtids-
pension.2 

Den enskilde kan oavsett nivån på förmånen också ansöka om vil-
ande ersättning på grund av studier eller arbete. Det innebär att ut-
betalningen av ersättningen pausas under tiden studierna eller arbe-
tet pågår. Regler om vilande ersättning vid arbete infördes år 2000 i 
det dåvarande systemet med förtidspension. Syftet med möjligheten 
till vilande ersättning vid förvärvsarbete är att stimulera den försäk-
rade att pröva sin arbetsförmåga.3 Några år senare infördes möjlig-
heten att även ha vilande ersättning vid studier. Syftet med denna 
möjlighet är att stimulera den försäkrade till att studera, vilket ansetts 
önskvärt då studier i många fall kan vara det mest effektiva sättet att 
förbättra möjligheterna att delta i arbetslivet.4  

De försäkrade som beviljats sjukersättning enligt de regler som 
gällde före juli 2008 har i stället möjlighet att förvärvsarbeta enligt 
reglerna för så kallad steglös avräkning, utan att deras rätt till ersätt-
ning påverkas. Om han eller hon arbetar med inkomst sker omräk-
ning av ersättningen med steglös avräkning. Dessa personer kan också 
studera, arbeta ideellt osv. utan att deras rätt till ersättning eller ut-
betalning av densamma påverkas.  

Reglerna om steglös avräkning infördes 2009 mot bakgrund av att 
endast få av de som har beviljats sjukersättning återgår i arbete, även 
om det kan antas att vissa av dem har fått förbättrad arbetsförmåga. 
En förklaring till låg motivation att arbeta bedömdes vara att den 
enskilde saknar den ekonomiska trygghet som behövs för att han 
eller hon ska våga återgå till arbetslivet. En beviljad ersättning inne-
bär en ekonomisk trygghet och de som vill pröva att arbeta kan på 
sikt få sin framtida försörjningstrygghet påverka eftersom arbetet kan 
leda till en omprövning av rätten till ersättning.5  

De som har beviljats aktivitetsersättning kan även delta i aktivi-
teter enligt SFB. Dessa aktiviteter ska kunna antas ha en gynnsam 
inverkan på sjukdomstillståndet eller den fysiska eller psykiska pre-

 
2 Prop. 1997/98:111, s. 47. 
3 Prop. 1999/2000:4, s. 21. 
4 Prop. 2005/06:159, s. 21. 
5 Prop. 2007/08:124, s. 45 och 47. 
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stationsförmågan. Deltagande i aktiviteter kan ses som ett steg mot 
ett självständigt och aktivt liv som i vissa fall kan innebära kontakt 
med arbetslivet.6 

Sedan den 1 februari 2017 har personer som har aktivitetsersättning 
också möjlighet att behålla sin aktivitetsersättning under en prövotid 
för att studera, som ett komplement till möjligheterna till vilande 
ersättning. Denna möjlighet har sin bakgrund i att reglerna om vil-
ande ersättning ansetts otillräckliga för att få fler unga med aktivi-
tetsersättning att via studier komma ut i arbete och egen försörj-
ning.7 Under prövotiden får den försäkrade behålla utbetalning av 
hela ersättningen.  

Det är vidare möjligt att delta i arbetslivsinriktad rehabilitering 
under tid med sjukersättning eller aktivitetsersättning. Sådan reha-
bilitering kan även innefatta vissa slags studier. Se kapitel 18 och 19.  

14.2  Gällande regelverk 

14.2.1 Bedömningen av arbetsförmåga 

Vid prövningen av rätten till sjukersättning och aktivitetsersättning 
ska den försäkrades arbetsförmåga bedömas. Flera faktorer ska vägas 
in, bl.a. vilken omfattning den enskilde trots sin nedsatta arbetsför-
måga kan förvärvsarbeta eller utföra andra sysslor som kan jämställas 
med arbetsförmåga, såsom att studera m.m. Det är vilken insats som 
bisysslan eller uppdraget kräver som är av betydelse. Varken anställ-
ningsförhållandets art eller förekomsten eller avsaknad av arvode 
eller lön är avgörande. I princip bedöms oavlönat arbete inte på något 
annat sätt än avlönat arbete.8 Vid bedömningen av en persons arbets-
förmåga ska alltså beaktas om den enskilde utför eller kan utföra 
sysslor av viss omfattning och visst värde. Vilka bisysslor och upp-
drag en person klarar av trots nedsatt arbetsförmåga ska därmed vägas 
in i bedömningen av en enskilds rätt till sjukersättning eller aktivi-
tetsersättning. Både förvärvsarbete och exempelvis ideellt arbete kan 
påverka den bedömningen. Detsamma gäller bedömning om den 
försäkrade har rätt till fortsatt ersättning.  

 
6 Prop. 2000/01:96, s. 86. Se närmare avsnitt 14.2.5. 
7 Ds 2016:5, s. 42 och Prop. 2016/17:1, utg.omr. 10, s. 47. 
8 Prop. 1997/98:111, s. 36–37. 
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Fritidsaktiviteter som motsvarar den omfattning som en yrkes-
verksam person i vanligen utför på sin fritid, såsom deltagande i viss 
omfattning i föreningsliv eller kursverksamhet m.m., ska dock inte 
beaktas vid bedömningen av den enskildes arbetsförmåga. Enligt 
förarbetena kan deltagande i föreningsliv, kursverksamhet, ideellt 
arbete, politiska uppdrag och studier utgöra sådana fritidsaktiviteter.9 

Detta innebär alltså att fritidsintressen i viss omfattning vanligt-
vis inte påverkar rätten till sjukersättning och aktivitetsersättning. 
Om sysslan går att jämställa med förvärvsarbete sett till omfattning, 
varaktighet och/eller inkomst kan rätten till ersättning dock påverkas 
eftersom den enskildes förmåga att utföra sådana sysslor påverkar 
bedömningen av nedsättningen av dennes arbetsförmåga. Försäk-
ringskassan anger som exempel på fritidsintresse som inte påverkar 
rätten till ersättning motionsridning en gång i veckan. Att driva en 
hästgård med tävlingsverksamhet är däremot enligt myndigheten att se 
som motsvarande förvärvsarbete som kan påverka rätten till ersätt-
ning.10 

Vidare ska värdet av arbete med skötsel av hemmet i skälig om-
fattning likställas med inkomst av arbete.11 För att skötsel av hemmet 
ska påverka bedömningen av rätten till ersättning bör utredningen 
visa att arbetsinsatsen skulle kunna användas i ett förvärvsarbete på 
arbetsmarknaden och att den försäkrades arbetsförmåga därmed inte 
kan anses vara helt eller i det närmaste helt nedsatt.12 Har den försäk-
rade t.ex. uppdrag som familjehem kan detta vägas in i bedömningen 
av arbetsförmågan. Det beror på vad en sammanvägd bedömning i 
varje enskilt fall visar när det gäller arbetsinsats, antal personer som 
uppdraget innefattar och vilken inkomst det ger.13 

Vilket utrymme en försäkrad har för arbete, studier etc. utan att 
rätten till ersättning påverkas är beroende av dels omfattningen av 
den enskildes insatser, dels vilken nivå på förmånen som är aktuell, 
eftersom nivån är beroende av nedsättningen av individens arbets-
förmåga. Försäkringskassans tolkning är att det i första hand måste 
bedömas om sysslan är sådan att den ska jämställas med ett förvärvs-
arbete. För att avgöra detta är det antal timmar som ägnas åt sysslan 
inte den enda avgörande faktorn. Detta innebär att en försäkrad 

 
9 Prop. 1997/98:111, s. 36–37 och bet. 1997/98:SfU11, s. 21 f. 
10 Vägledning 2013:1 Version 6, s. 33 och Vägledning 2013:2 Version 9, s. 69.  
11 33 kap. 11 § SFB. 
12 RAR 2002:17 till 33 kap. 11 § SFB. 
13 Vägledning 2013:1 Version 6, s. 33 och Vägledning 2013:2, s. 67. 
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skulle kunna ägna sig åt en syssla mer än en åttondel av normal heltid 
utan att sysslan förlorar karaktären av fritidsaktivitet. Vid bedöm-
ningen av om en syssla ska bedömas som en fritidsaktivitet eller som 
något som kan jämställas med arbetsförmåga/arbete, behöver vilken 
insats som krävs av den försäkrade för att genomföra sysslan beak-
tas. Omfattningen är bara en del av bedömningen och en samman-
vägd bedömning får göras utifrån omständigheterna i det enskilda 
fallet. Först när sysslan bedöms vara jämställd med ett arbete kan den 
anses visa på en arbetsförmåga och först då aktualiseras ett resone-
mang om åttondelen. Denna tolkning innebär att en försäkrad kan 
utöva fritidsintressen även om omfattningen överstiger en åttondel, 
så länge fritidsintresset inte är att jämställa med förvärvsarbete. Möj-
ligheten för en försäkrad med partiell ersättning att utöva fritidsin-
tressen som är att jämställa med förvärvsarbete är emellertid mycket 
begränsad (jfr RÅ 2006 ref. 17). 

Uppföljning av beslut om sjukersättning respektive 
aktivitetsersättning 

Beslut om sjukersättning som har fattats enligt reglerna som gäller 
fr.o.m. den 1 juli 2008 är icke tidsbegränsade, men besluten ska följas 
upp vart tredje år.14 Beslut om aktivitetsersättning är alltid tidsbe-
gränsade och kan maximalt beviljas för tre år i taget.15 Rätten till 
aktuell förmån ska vidare omprövas om den enskilde får förbättrad 
arbetsförmåga vid sjukersättning och väsentligt förbättrad arbets-
förmåga vid aktivitetsersättning, även om personen inte arbetar.16 
Den som beviljats ersättning är vidare skyldig att anmäla ändrade 
förhållanden som påverkar rätten till eller storleken på ersättningen.17 
Det kan gälla förvärvsarbete eller att arbetsförmågan är förbättrad 
även utan att man arbetar.18 Den som avser att påbörja ett förvärvs-

 
14 33 kap. 17 § SFB. När den försäkrade fyllt 60 år behöver dessa uppföljningar enligt bestäm-
melsens andra stycke inte längre göras.  
15 33 kap. 4 och 19 §§ SFB. 
16 36 kap. 19 och 22 §§. De som beviljats ersättning enligt de regler som gällde före den 1 juli 
2008 omfattas inte av omprövningsbestämmelserna i 19–21 §§, 37 kap. 2 § SFB. 
17 110 kap. 46 § SFB. 
18 110 kap. 51 § SFB. Anmälningsskyldigheten gäller även när den försäkrade fortsätter att för-
värvsarbeta efter att en beviljad period med vilande ersättning har löpt ut, prop. 1999/2000:4, s. 31.  
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arbete ska anmäla detta till Försäkringskassan innan arbetet påbörjas. 
Det kan till exempel handla om ett politiskt uppdrag med arvode.19 

För försäkrade som beviljats sjukersättning enligt reglerna som 
trädde i kraft den 1 juli 2008 ska Försäkringskassa alltså generellt 
följa upp den försäkrades arbetsförmåga minst vart tredje år. Syftet 
med uppföljningen är i första hand att följa upp den försäkrades 
arbetsförmåga, men också att stödja den som har förutsättningar att 
få, få tillbaka eller öka sin arbetsförmåga. Vid en uppföljning ska 
Försäkringskassan kontrollera om arbetsförmågan fortfarande är 
nedsatt i samma omfattning som när ersättningen beviljades, eller om 
den har förbättrats och om det finns förutsättningar för rehabilitering. 
Bestämmelserna om uppföljning ändrades den 1 februari 2017. Enligt 
nuvarande regelverk ska Försäkringskassan i större utsträckning 
behovsanpassa uppföljningen och myndigheten har även större ut-
rymme att själv välja hur uppföljningen ska utformas i det enskilda 
ärendet. Därför har bl.a. lagkravet ändrats till uppföljning i stället för 
utredning. Försäkringskassan anger att det faktum att uppföljningen 
kan anpassas efter hur behovet ser ut kan detta bidra till att inte 
skapa onödig oro hos den enskilde.  

En försäkrad som har sjukersättning, som efter omprövning 
minskas eller upphör på grund av att arbetsförmågan anses vara för-
bättrad utan att personen arbetar, har rätt att få fortsatt utbetalning 
av sjukersättningen. Ersättningen ska betalas ut fram tills dess att 
den försäkrade fått ett arbete som motsvarar den förbättring som 
uppkommit, men allra längst i sex månader. 

Rättspraxis om hemarbete, uppdrag m.m. 

Den rättspraxis som finns från Högsta förvaltningsdomstolen gäll-
ande hemarbete utgörs av domar som meddelats före lagändringen 
den 1 juli 2008. De överväganden som presenteras i nedanstående 
avgöranden kan ändå ge viss ledning, även om rättsfallen bör tolkas 

 
19 Detta gäller även arbete inom den så kallade åttondelen. Bakgrunden är att möjligheten för 
försäkrade att arbeta inom åttondelen har lyfts fram som en försvårande faktor i Försäk-
ringskassans arbete att minska felaktiga betalningar. Skyldigheten att anmäla gäller inte heller 
bara innan arbetet påbörjas, utan även innan förvärvsarbete utökas eller fortsätter efter en pe-
riod med vilande ersättning. Se 110 kap. 51 § SFB och prop. 2007/08:124, s. 98–99. 
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med försiktighet vid bedömning av arbetsförmågan i förhållande till 
nu gällande regler.20 

Högsta förvaltningsdomstolens avgörande RÅ 1997 ref. 3 
– om förmåga att utföra hushållsarbete när den försäkrade tidigare 
förvärvsarbetat på heltid (hemarbete) 

Den försäkrade var småbarnsförälder och hade arbetat heltid utanför 
hemmet. Högsta förvaltningsdomstolen, som anslöt sig till kammar-
rättens bedömning, konstaterade att arbetsförmågan skulle kunna 
anses helt nedsatt för en försäkrad som tidigare förvärvsarbetat på 
heltid, även om han eller hon utför och redan under tiden i förvärvs-
arbete utfört visst hushållsarbete och omvårdnad av sina barn. I ett 
sådant fall bör därför inte värdet av hushållsarbetet i hemmet likställas 
med inkomst av arbete och medföra att den försäkrade inte skulle 
kunna beviljas hel förmån. Bedömningen blir annorlunda om den för-
säkrade förvärvsarbetat endast på deltid. 

Med beaktande av att den försäkrade sedan flera år hade förvärvs-
arbetat mestadels på heltid ansåg kammarrätten att hon, oavsett om 
hon kunnat utföra visst hushållsarbete i sitt hem, inte haft någon 
beaktansvärd förvärvsförmåga vid bedömningen av rätten till ersätt-
ning. Hon bedömdes därför på grund av sjukdom för avsevärd tid 
haft sin arbetsförmåga helt nedsatt och hade därför rätt till hel ersätt-
ning under i målet aktuell tid.  

Högsta förvaltningsdomstolens avgörande RÅ 2001 ref. 52 I 
– om arbetsinsatser i hemmet med fosterhemsplacerat barn 
(hemarbete) 

Den försäkrade hade fått ett barnbarn fosterhemsplacerat hos sig och 
sin make. I samband med det gick den försäkrade ner i arbetstid. 
Högsta förvaltningsdomstolen framhöll att det av utredningen inte 
framgick annat än att det trettonåriga barnbarnet varit friskt och väl-
anpassat samt därmed inte ansetts krävt några särskilda vårdinsatser. 
Med hänsyn till detta och till den enskildes uppgifter att hon haft 
hjälp i hushållet av sin make och barnbarnet kunde den enskildes ar-

 
20 Jfr Försäkringskassans Vägledning 2013:1 Version 6 s. 33 och Vägledning 2013:2 Version 9, 
s. 67–68. 
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betsinsatser i hushållet inte ansetts ha varit av den omfattningen att 
de bör jämställas med förvärvsarbete eller ansetts visa att hon har 
haft en ytterligare arbetsförmåga som skulle ha kunnat nyttjas till 
förvärvsarbete. Att den enskilde fått ersättning för vården av barn-
barnet medförde inte någon annan bedömning. 

Vidare framhöll domstolen att den enskilde hade arbetat 80 pro-
cent av heltid och sedan, efter sjukskrivning, 40 procent av heltid, 
vilket enligt läkare var hennes maximala arbetsförmåga. Det sakna-
des därför anledning att beakta det arvode som betalats för vården 
av barnbarnet. Den enskildes arbetsförmåga fick därför anses ha varit 
nedsatt med minst hälften. 

Högsta förvaltningsdomstolens avgörande RÅ 2001 ref. 52 II 
– om vård av maka i hemmet och anhörigbidrag (hemarbete) 

Den försäkrade hade arbetat heltid som lärare och drabbats av hjärt-
infarkt. Han återgick i arbete på halvtid men fick ökade såväl psykiska 
som fysiska besvär och sjukskrevs till tre fjärdedelar. Under rester-
ande tid arbetade han med anpassade uppgifter. Han sjukskrevs sedan 
helt. Han hade sedan flera år vårdat sin sjuka fru i hemmet. Hustrun 
fick anhörigbidrag om 3 328 kronor i månaden och anlitade inte någon 
utomstående hjälp utan maken skötte omvårdnaden av henne. 

Högsta förvaltningsdomstolen anförde att den vård som den en-
skilde gett sin hustru inte kunde anses vara av den omfattningen att 
den bör jämställas med förvärvsarbete. Att anhörigbidrag betalats till 
hustrun för att täcka kostnaderna för vården ändrade inte bedöm-
ningen. Den enskildes vårdinsats kunde inte heller ansetts visa att han 
haft en arbetsförmåga som skulle kunnat nyttjats till något förvärvs-
arbete, varför den enskilde beviljades hel förtidspension. 

Högsta förvaltningsdomstolens avgörande RÅ 2002 ref. 11 
– om vårdinsatser för barn med funktionsnedsättning (hemarbete) 

Den försäkrade, som var ensamstående förälder, hade fått bidrag för 
vård av sitt funktionsnedsatta barn och frågan i målet var vilken be-
tydelse detta förhållande skulle ha vid fastställandet av den enskildes 
arbetsförmåga. Högsta förvaltningsdomstolen hänvisade till RÅ 2001 
ref. 52 och uttalade att det faktum att en person beviljats bidrag för 
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vård av barn eller annan anhörig inte omedelbart kan läggas till grund 
för en bedömning av arbetsförmågan: 

Det avgörande är inte det faktum att bidrag utgått utan de arbetsinsatser 
som motiverat bidraget. Om dessa inte haft sådan omfattning att de är 
att jämställa med förvärvsarbete eller visar att den försäkrade haft en 
arbetsförmåga, som skulle ha kunnat utnyttjas för förvärvsarbete, skall 
i sammanhanget bortses från att de ersatts genom bidrag. 

I ett läkarutlåtande angavs bland annat att den enskilde hade hela an-
svaret för barnet i hemmet och att detta innebar många tunga lyft 
och störd nattsömn genom att hon blev väckt varje timme. 

Högsta förvaltningsdomstolen bedömde vidare att utredningen i 
det aktuella målet gav stöd för att vårdinsatserna var av sådan om-
fattning att de var att jämställa med förvärvsarbete. Den enskilde, 
som före sin sjukskrivning endast arbetat 75 procent av heltid, hade 
dessutom under den i målet aktuella perioden haft ett förvärvsarbete 
på halvtid. Vid sådant förhållande kunde hennes arbetsförmåga inte 
anses ha varit av sjukdom nedsatt med minst hälften.  

Högsta förvaltningsdomstolens avgörande RÅ 2006 ref. 17 
– om uppdrag som mötessekreterare, vicevärd och instruktör 
(uppdrag) 

Frågan i målet var om den enskildes arbetsförmåga på grund av sjuk-
dom eller annan nedsättning av den fysiska eller psykiska prestations-
förmågan var nedsatt med minst en fjärdedel. Den enskilde arbetade 
deltid i en omfattning om 75 procent som förskollärare och tjänade 
13 900 kronor per månad. Hon hade därutöver uppdrag på sin fritid 
som sekreterare vid möten ungefär en gång per månad och vicevärd 
i en bostadsrättsförening, vilket innebär att hon under 1–2 timmar 
per vecka gick igenom post, felanmälningar och beställde reparatörer. 
Styrelsearvodet uppgår till 10 900 kronor per år och hon fick 100 kro-
nor per timme i arvode för att vara vicevärd. Hon tränade qigong 
mellan en halvtimme och en och en halv timme per dag och var även 
instruktör och höll i 1–3 veckoslutskurser per termin. Ibland höll hon 
föredrag. För dessa sysslor fick hon årligen sekreterararvode med 
10 551 kronor samt arvode som vicevärd med 17 050 kronor och för 
kontakt med medlemmar med 12 000 kronor. 
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Högsta förvaltningsdomstolen framhöll att lagändringen som gav 
möjlighet för de med hel förtidspension att arbeta i viss mindre om-
fattning utan att det påverkade rätten till ersättning endast gällde 
personer med hel förmån och att det visserligen inte kan anses ute-
slutet att även personer med mer begränsad nedsättning av arbets-
förmågan kan utföra vissa uppgifter på fritiden utan att rätten till 
förtidspension sätts i fråga, men att utrymmet för dessa personer att 
med bibehållen ersättning utföra sådana sysslor torde vara mycket 
begränsat. Domstolen framhöll även att den enskilde vid sidan av sin 
anställning fullgjort flera arvoderade uppdrag för en bostadsrätts-
förening och drivit eget företag. Domstolen ansåg att dessa insatser 
uppenbarligen varit av sådan omfattning att de måste påverka be-
dömningen av hennes arbetsförmåga. Vid den bedömningen fann 
domstolen att det stod klart att den enskildes arbetsförmåga inte 
kunde anses nedsatt med minst en fjärdedel. 

Kammarrätten i Göteborgs dom den 17 juni 2008 i mål nr 496-07 – 
om passiv jordbruksverksamhet (uppdrag) 

Den enskilde bedrev jordbruksverksamhet. Kammarrätten framhöll 
att vid bedömningen av nedsättningen av arbetsförmågan ska hänsyn 
tas till den arbetsinsats som en verksamhet av den aktuella omfatt-
ningen kräver, oavsett om verksamheten bedrivs aktivt eller passivt, 
eller om den går med vinst eller inte. Det ankom på den enskilde att 
visa att dennes arbetsinsats varit av så liten omfattning att hel sjuk-
ersättning kan beviljas. Även med beaktande av den hjälp den en-
skilde angett att hon fått ansåg domstolen vid en sammantagen be-
dömning att hon inte visat att hennes arbetsinsats i verksamheten 
varit av så liten omfattning att hennes arbetsförmåga var helt eller i 
det närmaste helt nedsatt.  

Kammarrätten i Göteborgs dom den 6 december 2017 i mål nr 3783-
17 – om ordförandeskap i ideell förening (uppdrag) 

Kammarrätten ansåg att den enskildes uppdrag som ordförande i en 
ideell förening var att jämställa med arbete som påverkar rätten till 
sjukersättning. Vad den enskilde anfört om föreningsfrihet och lika-
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behandling av personer med funktionsnedsättning ledde inte till 
någon annan bedömning. 

Kammarrätten i Stockholms dom den 26 september 2014 i mål 
nr 2009-2010-14 – om kennelverksamhet (fritid) 

Den enskilde bedrev kennelverksamhet. Kammarrätten, som delade 
förvaltningsrättens bedömning, fann att utredningen visade att den 
enskildes engagemang med uppfödning av hundar, försäljning, ad-
ministration och kursverksamhet i flera avseenden måste jämställas 
med ett normalt förekommande förvärvsarbete. Utredningen bedöm-
des dock inte styrka att den enskilde hade förmåga att arbeta mer än 
en fjärdedel av heltid i ett normalt förekommande förvärvsarbete. 
Kammarrätten fäste särskild vikt vid att det ”måste vara tillåtet att 
i någon utsträckning få ägna sig åt hundar som fritidsintresse sam-
tidigt som man uppbär sjukersättning”. 

Kammarrätten i Sundsvalls dom den 18 november 2020 i mål 
nr 2420–2421-19 – om föreningsaktiviteter (uppdrag) 

Kammarrätten bedömde att det medicinska underlaget gav stöd för 
att den enskilde hade en arbetsförmåga som är stadigvarande nedsatt 
med 50 procent. Frågan var om hans bisysslor, främst i form av 
styrelseuppdrag i en bostadsrättsförening och njurförening, med-
förde skäl att bedöma arbetsförmågan på annat sätt. Kammarrätten 
framhöll att den enskildes arbetsgivare berättat att den enskilde tog 
tjänstledigt för sina möten med föreningarna när semesterdagarna 
var slut. Kammarrätten fann inte anledning att ifrågasätta att den 
tjänstledighet om 18 timmar och 30 minuter som den enskilde tagit 
ut från sitt arbete under 2017 hade ägnats åt aktiviteter i förening-
arna. Vid sådana förhållanden ska denna tid enligt kammarrätten inte 
beaktas vid prövningen av omfattningen av arbetsförmågan. Av de 
ca 35–40 timmar per år som den enskilde ägnar åt föreningsaktivi-
teter återstår således en begränsad tidsomfattning som understiger 
två timmar per månad. Enligt kammarrättens mening innebär varken 
uppdragens art eller omfattning att den försäkrade kan anses ha haft 
någon ytterligare arbetsförmåga utöver den om 50 procent som han 
redan har använt i sitt vanliga arbete. Mot denna bakgrund fann kam-
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marrätten att den enskilda uppfyller förutsättningarna för halv sjuk-
ersättning. 

14.2.2 Arbete inom den så kallade åttondelen 

För rätt till hel sjukersättning och hel aktivitetsersättning krävs att 
individens arbetsförmåga är helt eller i det närmaste helt nedsatt.21 
Formuleringen ”i det närmaste helt nedsatt” avser att den enskilde 
ska ha en nedsättning motsvarande den teoretiska graden ”sju åtton-
delar”.22 I Riksförsäkringsverkets allmänna råd om sjukersättning 
och aktivitetsersättning anges att vid bedömningen om den försäk-
rade trots viss begränsad arbetsförmåga är berättigad till hel förmån 
bör följande beaktas: 

För bedömning av arbetstiden bör utgångspunkten vara ett heltids-
arbete i den sysselsättning, det uppdrag eller det förvärvsarbete den för-
säkrade kan utföra. Arbetstiden bör inte överstiga en åttondel av ett 
sådant heltidsarbete. Arbetsinkomst som inte överstiger en åttondel av 
den normala inkomsten på heltid i den sysselsättning, det uppdrag eller 
det förvärvsarbete den försäkrade kan utföra bör inte påverka rätten till 
hel förmån.23 

För att en försäkrad ska kunna få hel ersättning krävs därmed att 
denne har en arbetsförmåga som maximalt får uppgå till motsvar-
ande en åttondel av den förmåga som kan anses behövas för en nor-
mal heltidstjänst. I förarbetena angavs som skäl till denna regel-
ändring att det vid bedömning av nedsättning av arbetsförmågan kan 
vara mycket svårt att avgöra huruvida nedsättningen är exakt 100 pro-
cent eller om det kvarstår någon mindre arbetsförmåga. Dessutom 
angavs att även om det i vissa ärenden anses möjligt att fastställa att 
en individ endast har återstående arbetsförmåga i mycket liten om-
fattning, måste det också beaktas vilka de reella möjligheterna är att 
utföra förvärvsarbete med användande av en sådan marginell rest-
arbetsförmåga.  

I den utsträckning en enskild med hel ersättning har en viss åter-
stående arbetsförmåga finns det möjlighet för denne att använda ar-
betsförmågan i till exempel ideellt eller politiskt arbete, utan att 

 
21 33 kap. 9 § SFB. 
22 Prop. 1997/98:111, s. 69. 
23 RAR 2002:17 till 33 kap. 9 § SFB. 
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rätten till ersättning påverkas.24 Den som beviljats hel ersättning har 
alltså ett visst utrymme att under tiden med ersättning ha bisysslor, 
uppdrag eller ägna sig åt annat som kan jämställas med förvärvsar-
bete. Den som vill använda utrymmet och arbeta inom ramen för den 
så kallade åttondelen ska anmäla ett sådant arbete innan det påbörjas, 
utökas eller fortsätter efter tid då ersättningen varit vilande.25 

Försäkrade som har beviljats ersättning på annan nivå än hel förmån 
har ingen motsvarighet till ”åttondelen”, oavsett vilken typ av arbets-
insats det rör sig om. Den enskilde har därför inte möjlighet att nyttja 
en arbetsförmåga utöver tre fjärdedelar, hälften respektive en fjärde-
del, utan att detta kan påverka rätten till ersättning på aktuell nivå. 

Rättspraxis om ”åttondelen” 

Högsta förvaltningsdomstolens avgörande RÅ 2010 ref. 83 II 
– om ökad redovisad inkomst av näringsverksamhet  

Den enskilde hade varit sjukskriven en tid och beviljats hel tidsbe-
gränsad sjukersättning. Försäkringskassan avslog hans ansökan om 
fortsatt sjukersättning med motiveringen att hans förmåga att för-
sörja sig genom förvärvsarbete inte bedömdes vara nedsatt med minst 
en fjärdedel av medicinska skäl, mot bakgrund av att hans årsinkom-
ster stigit. 

Högsta förvaltningsdomstolen anförde att den enskilde fick anses 
uppfylla de medicinska förutsättningarna för hel sjukersättning. 
Vidare bedömde domstolen att det också fick anses stå klart att det 
arbete han lade ner i näringsverksamheten vid den aktuella tiden i 
vart fall inte uppgick till en åttondel av ett heltidsarbete. Mot den bak-
grunden anförde domstolen att det förhållandet att den redovisade 
inkomsten av näringsverksamheten ökat och var relativt hög inte på-
verkade bedömningen att hans arbetsförmåga skulle anses helt eller 
i det närmast helt nedsatt. Eftersom något annat skäl att neka den 
enskilde den sökta ersättningen inte hade kommit fram beviljades 
han hel sjukersättning. 

 
24 Prop. 1997/98:111, s. 69. 
25 33 kap. 9 § SFB och prop. 2007/08:124, s. 98. 
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14.2.3 Vilande ersättning 

Enligt tidigare regelverk kunde personer som haft sjukersättning eller 
aktivitetsersättning i minst ett år få fortsatt utbetalning av sin ersätt-
ning i tre månader samtidigt som han eller hon prövade att arbeta. 
Om den försäkrade fortsatte att arbeta efter de tre månaderna kunde 
han eller hon få vilande ersättning. Många försäkrade nyttjade möj-
ligheten med denna så kallade prövotid och bibehållen utbetalning 
av ersättningen. Däremot var det inte många som fortsatte att arbeta 
med vilande ersättning. Den 1 januari 2009 ersattes därför möjligheten 
att få aktivitets- eller sjukersättningen utbetald under tre månader 
under prövotiden av en mer långsiktig ekonomisk stimulans. Regel-
ändringen innebar att en försäkrad i stället kunde arbeta med vilande 
ersättning och under 12 månader få utbetalning av ett belopp som 
motsvarade 25 procent av den vilande ersättningen. Dessa regler har 
därefter ändrats ytterligare, i syfte att i än högre grad förstärka den 
långsiktiga ekonomiska stimulansen. Numera kan försäkrade som 
arbetar med vilande sjukersättning eller aktivitetsersättning få ut-
betalning av det 25-procentiga beloppet i 24 månader när ersättningen 
är vilande.  

Regler om vilande ersättning för arbete infördes år 2000 i det då-
varande systemet med förtidspension och införlivades år 2003 i syste-
met med sjuk- och aktivitetsersättning. Systemet med vilande ersätt-
ning för studier eller förvärvsarbete är i stora delar uppbyggt på 
samma sätt, och har i stort samma syfte, oavsett om det rör sjuker-
sättning eller aktivitetsersättning.26 Syftet med möjligheten att ansöka 
om vilande sjuk- eller aktivitetsersättning är att stimulera den en-
skilde till att pröva sin arbetsförmåga eller studera.27  

Att ersättningen görs vilande innebär att det ursprungliga beslu-
tet om rätten till ersättning gäller, men att ersättningen inte betalas 
ut för den tid och omfattning som vilandeförklaringen gäller.28 Under 
denna tid, som längst till utgången av den tjugofjärde månaden från 
och med den första månad som beslutet omfattar, kan den enskilde 
pröva att förvärvsarbeta eller studera.29 Enligt förarbetena innebär 

 
26 Reglerna om vilande ersättning omfattar dock inte personer som har sjukersättning enligt 
reglerna som gällde före den 1 juli 2008. Dessa personer omfattas i stället av reglerna i 37 kap. SFB. 
27 Prop. 1999/2000:4, s. 21 och Prop. 2005/06:159, s. 21. 
28 36 kap. 11 § SFB. 
29 36 kap. 14–15 §§ SFB. Tidstaket på 24 månader gäller oavsett om ersättning ges med en 
fjärdedels, halv, tre fjärdedels eller hel ersättning samt oavsett om det rör enbart arbete, enbart 
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systemet att den försäkrade får möjlighet att med ekonomisk trygg-
het och stor flexibilitet pröva att arbeta i den utsträckning som 
denne vill utan att rätten till sjukersättningen påverkas. Den försäk-
rade kan avbryta försöket, begära att vilandeförklaringen upphör och 
utan särskild prövning få ersättningen utbetald igen. Syftet är att den 
försäkrade ska kunna pröva om förvärvsarbete är möjligt, vilket arbete 
som skulle vara lämpligt och i vilken omfattning det medicinska till-
ståndet tillåter arbete.30 

Ersättningen kan förklaras vilande endast när den enskilde för-
värvsarbetar eller studerar med nyttjande av en arbetsförmåga som 
denne antogs sakna när beslutet om ersättningen fattades samt om 
den enskilde under minst tolv månader omedelbart dessförinnan har 
fått aktuell ersättning.31 Vilandeförklaring får avse ersättning på en 
fjärdedels, halv, tre fjärdedels eller hel nivå.32 

Det är möjligt att ha ersättningen vilande i flera perioder som till-
sammans uppgår till maximalt 24 månader, räknat från och med den 
första vilandemånaden. För att en helt ny 24-månadersperiod med 
vilande ersättning ska kunna påbörjas ska den försäkrade ha fått sin 
ersättning utbetalad i minst tolv månader sedan den tidigare perio-
den med vilande ersättning avslutades.33  

Den försäkrade ska ansöka om vilande ersättning innan arbetet 
eller studierna påbörjas.34 Vid studier ska den försäkrade ansöka om 
vilande ersättning senast inom en vecka från det att han eller hon fått 
besked om antagning till utbildningen, om sådant besked lämnats 
först efter det att den har startat. 

Om den enskilde efter 24 månader med vilande ersättning fort-
sätter att arbeta eller studera som tidigare eller förändrar sin arbets-
insats ska den fortsatta rätten till ersättning omprövas.35 

Ett beslut om vilandeförklaring ska upphävas om den försäkrade 
begär det.36 En begäran om att ett beslut om vilandeförklaring ska 

 
studier eller en kombination av de båda. Om den enskilde under en period om tolv månader 
före den första månad som vilandeförklaringen avser har fått aktivitetsersättning under 
prövotid, får ett beslut om vilandeförklaring tillsammans med prövotidsbeslutet uppgå till 
högst 24 månader. 
30 Prop. 1999/2000:4 s. 25 och Prop. 2002/03:89, s. 49. 
31 36 kap. 10 § SFB och Prop. 2005/06:159, s. 33. 
32 36 kap. 12 § SFB. Prop. 1999/2000:4, s. 25. 
33 Prop. 1999/2000:4, s. 55. 
34 3 a § Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 2002:36) om sjukersättning och aktivitets-
ersättning. 
35 Prop. 1999/2000:4, s. 27, 34–35. 
36 36 kap. 16 § SFB.  

849 ( 2864 )



Arbete, studier och uppdrag m.m. – regelverk och handläggning SOU 2021:69 

670 

upphävas innebär att den försäkrade ska få tillbaka ersättningen på 
samma beräkningsunderlag som fastställdes i det ursprungliga be-
slutet.37  

Den försäkrade ska anmäla till Försäkringskassan om han eller 
hon avser börja arbeta eller utöka sin arbetsinsats. Anmälningsskyl-
digheten gäller också för den som tänker fortsätta att arbeta eller 
utöka sin arbetsinsats sedan ett beslut om vilande ersättning har upp-
hört. Anmälan om förvärvsarbete ska göras innan detta påbörjas, 
utökas eller fortsätter efter en period med vilande ersättning. Den 
som inte fullgör anmälningsskyldigheten kan dels få återkrav av 
ersättningen för den tid som förvärvsarbete har utförts, dels få rätten 
till ersättning minskad eller indragen.38 

Rätten till ersättning ska omprövas om den enskilde får förbätt-
rad arbetsförmåga vid sjukersättning eller väsentligt förbättrad ar-
betsförmåga vid aktivitetsersättning.39 Ersättning som förklarats vil-
ande får dock inte ändras med anledning av att den försäkrade under 
den tid och i den omfattning som anges i beslutet om vilandeför-
klaring uppvisar en förbättrad arbetsförmåga genom förvärvsarbete 
eller studier.40 Den arbetsförmåga som uppvisats under vilandeperio-
den får alltså inte ligga till grund för omprövning. 

Arbetsförmåga som uppvisats under tid med vilande aktivitetser-
sättning kan dock beaktas t.ex. vid en ansökan om sjukersättning eller 
vid ansökan om en ny period med aktivitetsersättning. Skyddet mot 
omprövning gäller endast den del av förmånen som har omfattats av 
ett beslut om vilandeförklaring. En försäkrad som har fått förmånen 
vilandeförklarad till hälften men arbetar heltid kan alltså få halva 
ersättningen minskad eller indragen.41  

Den totala summan en individ får från sjukförsäkringen kan vara 
beräknad på en kombination av olika förmåner, exempelvis aktivitets-
ersättning och bostadstillägg. Att sjuk- eller aktivitetsersättning 
kombineras med andra inkomster såsom lön, kan påverka ersätt-
ningsnivån för andra beviljade förmåner. När sjuk- eller aktivitetser-
sättningen förklaras vilande ska exempelvis med ersättningen sam-
ordnad arbetsskadelivränta också förklaras vilande.42 Möjligheten att 

 
37 Prop. 1999/2000:4 s. 30. Den försäkrade behöver inte ge in ett medicinskt utlåtande för att 
beslutet om vilandeförklaring ska upphävas och den enskilde ska få tillbaka ersättningen. 
38 36 kap. 9 § samt 110 kap. 51–52 §§ SFB och Prop. 1999/2000:4, s. 55. 
39 36 kap. 19 och 22 §§. 
40 36 kap. 21 och 23 §§ SFB. 
41 Prop. 1999/2000:4, s. 53. 
42 41 kap. 19 § SFB. 
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få bostadstillägg kvarstår under hela vilandeperioden.43 Tilläggser-
sättningar som exempelvis bostadstillägg kan dock påverkas vid 
förändringar av bidragsgrundande inkomst. Vid beräkningen av sådana 
ersättningar är det olika reduceringsbelopp beroende på inkomst. 

Vilande ersättning vid arbete 

En försäkrad som arbetar under tid med vilande sjuk- eller aktivitets-
ersättning får varje månad ett belopp som motsvarar 25 procent av 
den ersättning som har förklarats vilande.44 Beloppet får betalas ut 
under en och samma vilandeperiod i högst 24 månader. Beloppet är 
skattefritt och är inte pensionsgrundande.45 Den enskilde behöver 
inte ansöka om att få beloppet, utan det betalas ut när denne upp-
fyller villkoren för att ha rätt till månadsbeloppet. Utbetalningen syftar 
till att öka drivkrafterna att fortsätta att arbeta och därigenom under-
lättas en återgång till arbete.46 

När det bedöms hur stor del av ersättningen som ska förklaras 
vilande ska omfattningen av det förvärvsarbete som den försäkrade 
avser att utföra beaktas.47 Ersättningen förklaras vilande till samma 
nivå som man arbetar. Utgångspunkten vara den omfattning den 
försäkrade avser att arbeta. Eftersom Försäkringskassan inte på eget 
initiativ, mot den försäkrades vilja, kan fatta beslut om vilandeför-
klaring gäller detta också med vilken andel vilandeförklaring ska 
ske.48 Hur stor del av ersättningen som ska förklaras vilande ska be-
dömas utifrån den försäkrades arbetsförmåga i det arbete som finns 
tillgängligt för denne och som faktiskt utförs.49 För den som har hel 
förmån ska hänsyn först tas till om arbetet ryms inom den så kallade 
åttondelen.50  

Det är den försäkrades ansvar att lämna uppgift om arbetets om-
fattning, inkomst med mera så att graden av vilande ersättning kan 
fastställas. Om den försäkrade arbetar mer än han eller hon har upp-

 
43 101 kap. 4 § SFB och Prop. 2002/03:89, s. 49. 
44 36 kap. 18 § SFB. 
45 Prop. 2007/08:124, s. 92 och 11 kap. 30 § tredje stycket inkomstskattelagen. 
46 Prop. 2007/08:124, s. 92. 
47 36 kap. 12 § SFB och Prop. 1999/2000:4, s. 25. 
48 Prop. 1999/2000:4, s. 55. 
49 Prop. 1999/2000:4, s. 28. 
50 Prop. 1999/2000:4, s. 29. 
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gett ska reglerna i 36 kap. SFB om omprövning av rätten till ersätt-
ning tillämpas.51  

Vilande ersättning vid studier 

Sjukersättning ska vilandeförklaras när studierna är av sådan karaktär 
och omfattning att de förutsätter att den försäkrade använder en för-
måga som han eller hon antogs sakna när beslutet om sjukersättning 
fattades.52 Vilandeförklaring för studier rör i allmänhet studier på lägst 
gymnasienivå, men även studier på grundläggande nivåer kan ingå.53  

I stort gäller samma ordning för att studera med vilande ersätt-
ning som för att förvärvsarbeta med vilande ersättning, med två undan-
tag: vilandeförklaringen vid studier sker alltid av hela ersättningen 
den enskilde är beviljad och det sker inte någon utbetalning av månads-
beloppet motsvarande 25 procent av ersättningen som är vilande.54  

När den försäkrade avslutar vilandeperioden har han eller hon rätt 
att utan särskild prövning få tillbaka ersättningen. 

För att finansiera sitt uppehälle under studietiden hänvisas indivi-
den till möjligheten att söka studiemedel. Hur mycket studiemedel 
som betalas ut beror bland annat på individens studietakt. En person 
med en funktionsnedsättning som försvårar studierna kan efter indi-
viduell prövning ges studiemedel för en högre studietakt än vad per-
sonen faktiskt studerar. 

Särskilt om vilande aktivitetsersättning 

För att öka de ekonomiska incitamenten och tryggheten för försäk-
rade som har aktivitetsersättning att vilja och våga pröva på att arbeta 
eller att studera finns särskilda regler om förlängning och utbetal-
ning av förmånen efter att den varit vilande.55 Beslut om vilande-
förklaring får avse en period som är längre än den period som återstår 
enligt beslutet om aktivitetsersättning.56 Denna möjlighet infördes 
mot bakgrund av att den tidigare konstruktionen innebar att den 

 
51 Prop. 1999/2000:4, s. 29. 
52 Prop. 2005/06:159, s. 33. 
53 Prop. 2005/06:159, s. 22. 
54 Prop. 2005/06:159, s. 21 och Prop. 2012/13:1 utg.omr. 10, s. 49. 
55 Prop. 2012/13:1, utgiftsområde 10, s. 47. 
56 36 kap. 15 § tredje stycket SFB. 
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trygghet som erbjuds i form av att pröva att arbeta med bibehållen 
rätt till ersättning blev allt för kortvarig.57 Om beslut om vilande-
förklaring avser en period som är längre än den period som återstår 
enligt beslutet om aktivitetsersättning och den försäkrade fortfar-
ande förvärvsarbetar eller studerar vid utgången av den period som 
beslutet om aktivitetsersättning omfattar, ska perioden med aktivi-
tetsersättning förlängas med den tid som motsvarar den återstående 
tiden för vilandeförklaringen. Förlängningen av aktivitetsersätt-
ningen får dock endast avse den del av arbetsförmågan som fortfar-
ande används för förvärvsarbete. Vid studier ska alltid aktivitetser-
sättningen förlängas i sin helhet.58 

När den enskilde inte längre studerar så har denne rätt att under 
den beslutade vilandeperioden få tillbaka ersättningen till den ur-
sprungliga omfattningen utan särskild prövning. Vid vilande aktivi-
tetsersättning som sträcker sig utanför beslutet om aktivitetser-
sättning kan den enskilde få aktivitetsersättning efter vilandeperiod 
i tre månader i den omfattning som ersättningen tidigare var för-
klarad vilande. Detsamma gäller även för försäkrade som vid vilande-
periodens slut har mindre än tre månader kvar av aktivitetsersättning 
enligt ursprungsbeslutet. Den sammanlagda tiden med vilande ersätt-
ning och aktivitetsersättning efter vilandeperiod får inte överstiga 
24 månader. 

När tiden för ett beslut om vilandeförklaring av aktivitetsersätt-
ning har löpt ut eller beslutet har upphävts på den enskildes begäran 
lämnas aktivitetsersättning för en period om tre månader i den om-
fattning som ersättningen tidigare var förklarad vilande. Ersätt-
ningen lämnas utan någon ny prövning av i vilken utsträckning arbets-
förmågan är nedsatt.59 Ersättningen ska inte lämnas till en försäkrad 
till den del denne förvärvsarbetar. Ersättning ska inte heller lämnas till 
en försäkrad som studerar. En försäkrad som exempelvis arbetar 
55 procent av heltid kan alltså inte få mer än en fjärdedels aktivitets-
ersättning (jfr 33 kap. 9 §).60 

Möjligheten att försäkrade ska kunna få tillbaka sin ersättning 
under tre månader om arbetsförsöket avbryts har sin bakgrund i att 

 
57 Promemorian Ökad trygghet och bättre ekonomiska villkor för personer med aktivitets-
ersättning som vill försöka arbeta eller studera (S 2012/4640/SF), s. 24 och Prop. 2012/13:1, 
utgiftsområde 10, s. 47. 
58 36 kap. 15 b § SFB. 
59 36 kap. 18 a § SFB. Se dock även begränsningarna i 18 a–d §§ samt Försäkringskassans Väg-
ledning 2013:3 Version 5 s. 116. 
60 Prop. 2012/13:1, utgiftsområde 10, s. 50. 
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försäkrade kan få tillbaka sin aktivitetsersättning utan särskild pröv-
ning om han eller hon vill avsluta försöket med vilande ersättning. 
Det ansågs relevant att det finns en trygghet även för personer som 
arbetar eller studerar med vilande ersättning för tid som är efter att 
ursprungsbeslutet har upphört, att kunna få tillbaka sin ersättning 
efter vilandeperioden eller efter ett avslutat försök med vilande 
ersättning.61 

En försäkrad som fått förlängd period med aktivitetsersättning på 
grund av att han eller hon haft vilande ersättning får i stället aktivi-
tetsersättning under tre månader. 62 

Som exempel kan nämnas en försäkrad som är beviljad aktivitets-
ersättning från och med januari 2018 till och med december 2020. 
I juli 2020 ansöker den försäkrade om att få sin aktivitetsersättning 
vilande från och med augusti 2020 till och med juli 2021. Aktivitets-
ersättningen förlängs till och med juli 2021, alltså till samma tid som 
den är vilande. I februari 2021 vill den försäkrade upphäva beslutet om 
vilande eftersom han har slutat arbeta. Beslutet om att förlänga akti-
vitetsersättningen till och med juli 2021 ersätts därför med ett beslut 
om att den försäkrade har rätt till aktivitetsersättning under tre 
månader. Om grundbeslutet om aktivitetsersättning i stället varit 
under perioden januari 2019 – december 2021 hade den försäkrade 
dock återfått sin aktivitetsersättning i februari 2021 och den hade då 
löpt på till och med december 2021. 

Rättspraxis om vilande ersättning 

Högsta förvaltningsdomstolens avgörande RÅ 2010 ref. 39 
– vilken betydelse har tidigare besluts tidsomfattning? 

Den enskilde hade beviljats hel aktivitetsersättning i flera perioder. 
De senaste besluten avsåg ersättning för ett år i taget. Frågan i målet 
var om en enskild kan få tillstånd att pröva att arbeta med bibehållen 
aktivitetsersättning om han eller hon har fått flera beslut om aktivi-
tetsersättning vilka tillsammans omfattar mer än ett år men där varje 
enskilt beslut inte omfattar mer än tolv månader. 

 
61 Promemorian Ökad trygghet och bättre ekonomiska villkor för personer med aktivitets-
ersättning som vill försöka arbeta eller studera (S 2012/4640/SF), s. 25 och Prop. 2012/13:1, 
utgiftsområde 10, s. 48. 
62 36 kap. 18 b § SFB. 
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Högsta förvaltningsdomstolen, som gjorde samma bedömning 
som kammarrätten, bedömde att det lagstadgade kravet på att den 
försäkrade, före arbetsförsöket, ska ha omedelbart dessförinnan fått 
sjukersättning eller aktivitetsersättning under minst tolv månader 
måste anses vara uppfyllt om den försäkrade har haft ersättning under 
mer än tolv månader utan något uppehåll. Att besluten om ersätt-
ning begränsats till tolv månader saknar enligt domstolen betydelse 
om det inte funnits något uppehåll i den tid som de olika besluten 
tillsammans omfattar. Den enskilde hade haft hel aktivitetsersätt-
ning i flera år. De två senaste besluten avsåg ersättning för ett år 
i taget. Vid den tid då det planerade arbetsförsöket skulle påbörjas 
hade den enskilde alltså haft sådan ersättning under mer än tolv måna-
der utan uppehåll. HFD ansåg därför att den enskilde borde ha tillåtits 
att pröva att arbeta under högst tre månader med bibehållen hel akti-
vitetsersättning. 

14.2.4 Steglös avräkning för sjukersättning 

De som har beviljats sjukersättning kan delas in i två grupper. För 
dessa båda grupper gäller olika regler för arbete och studier under 
tiden man har ersättning. Den ena gruppen består av de som har 
beviljats sjukersättning enligt de regler som gällde före den 1 juli 2008. 
Den andra gruppen utgörs av dem som har beviljats sjukersättning 
enligt de regler som gäller fr.o.m. den 1 juli 2008. 

De som beviljats sjukersättning enligt de regler som gällde före 
den 1 juli 2008 har sedan 1 januari 2009 möjlighet att förvärvsarbeta 
enligt reglerna om så kallad steglös avräkning.63 Enligt förarbetena 
infördes dessa särskilda regler mot bakgrund av få av individerna i 
denna grupp återgår till arbete trots att det kan förutsättas att det 
finns personer inom gruppen som har en kvarvarande arbetsförmåga. 

 
63 Reglerna infördes i 16 a kap. i den numer upphävda lagen (1962:381) om allmän försäkring 
och fördes år 2011 över till 37 kap. SFB, Prop. 2007/08:124, Prop. 2008/09:22, bet. 2008/09:SfU4; 
Rskr. 2008/09:23. Innan 2009 kunde denna grupp prova på att förvärvsarbeta utan att deras 
rätt till sjukersättning påverkades i enlighet med reglerna om vilande sjukersättning. Den som 
har beviljats sjukersättning enligt de regler som gällde före den 1 juli 2008 men som inte längre 
omfattas av bestämmelserna i 37 kap. SFB, exempelvis om denne efter den 1 juli 2008 fått 
högre grad av sjukersättning, omfattas därefter i stället av bestämmelserna om vilande ersätt-
ning och övriga bestämmelser i 36 kap. SFB. En försäkrad som ansökt om steglös avräkning 
för att fortsätta med ett arbete som utfördes inom åttondelen innan 2009 behöver inte ansöka 
om steglös avräkning varje år, om Försäkringskassan bedömt att det är samma arbete i samma 
omfattning som tidigare och det inte sker någon förändring av arbetets omfattning och 
innehåll, se Försäkringskassans Vägledning 2013:3, version 5, s. 190 f. 
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Detta bedömdes bero på att de som vill pröva att arbeta riskerar sin 
framtida försörjningstrygghet. Möjligheterna att pröva arbetsförmå-
gan med vilande ersättning bedömdes kunna uppfattas som osäkra. 
Det bedömdes även som sannolikt att dessa personer avstår från att 
tillvarata eventuella förbättringar av arbetsförmågan eftersom sjuk-
ersättningen endast beviljas som antingen hel förmån eller med 25, 
50 eller 75 procent, vilket innebär att personer som upplever en viss 
förbättring av arbetsförmågan möts av marginaleffekter som kan 
överstiga 100 procent. Regeringen ansåg därför att det behövdes ökad 
trygghet och flexiblare regler för att fler personer med sjukersätt-
ning skulle kunna och våga återgå till arbetsmarknaden helt eller 
delvis. Tanken var att reglerna skulle innebära att personer som be-
viljats sjukersättning tills vidare före den 1 juli 2008 kan återgå i arbete 
utan att ersättningen blir föremål för omprövning. Dessa särskilda 
regler omfattade vid tidpunkten för införandet ca 420 000 personer.64 

Rätten till sjukersättning och storleken på utbetalning av ersätt-
ningen påverkas inte om den försäkrade studerar eller ägnar sig åt 
ideellt arbete, så länge det inte ger inkomster. Om den försäkrade 
ägnar sig åt sådana arbetsuppgifter där det i normalfallet kan för-
väntas att arbetsprestationen avlönas, men det inte finns någon redo-
visad inkomst ska den försäkrade vanligtvis inte längre omfattas av 
37 kap. SFB.65 

Förvärvsarbete med steglös avräkning av sjukersättningen 

Genom steglös avräkning har personer som beviljats sjukersättning 
rätt att arbeta utan att deras rätt till ersättning påverkas. Systemet 
innebär att Försäkringskassan får besluta att den enskildes sjuker-
sättning ska omräknas när denne förvärvsarbetar med nyttjande av 
en arbetsförmåga som denne antogs sakna när beslutet om sjuker-
sättning fattades.66 

Syftet med reglerna är att uppmuntra personer med sjukersätt-
ning att försöka komma tillbaka i arbete genom att ge dessa möjlig-
het att pröva på att arbeta med inkomst utan att de förlorar sjuk-
ersättningen.67 Tanken är att öka tryggheten och flexibiliteten för 

 
64 Prop. 2007/08:124, s. 48–50. 
65 Försäkringskassans Vägledning 2013:1 version 6, s. 96. 
66 37 kap. 3 § SFB. 
67 Prop. 2007/08:124, s. 46. 
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den som vill använda en arbetsförmåga och att i möjligaste utsträck-
ning hålla marginaleffekterna nere så att det ska löna sig för den en-
skilde att öka sitt arbetsutbud och även ta tillvara på små arbets-
insatser.68  

Regelverket innebär även att förvärvsinkomster upp till ett fribe-
lopp inte påverkar den sjukersättning som betalas ut. Fribeloppet är  

– 1 prisbasbelopp för personer med hel sjukersättning, 

– 2,6 prisbasbelopp för personer med tre fjärdedels sjukersättning, 

– 3,6 prisbasbelopp för personer med två tredjedels sjukersättning, 

– 4,2 prisbasbelopp för personer med halv sjukersättning och 

– 5,8 prisbasbelopp för personer med en fjärdedels sjukersättning.69 

Förenklat kan sägas att om inkomsterna överstiger fribeloppet 
minskar utbetalningen av sjukersättningen enligt en beräknings-
modell med steglös avräkning enligt följande: Arbetsinkomster som 
överstiger fribeloppet och upp t.o.m. åtta prisbasbelopp minskar sjuk-
ersättningen med 50 procent av denna s.k. reduceringsinkomst.70 
Sjukersättning betalas dock inte ut till den del summan av den beräk-
nade sjukersättningen och reduceringsinkomsten överstiger 8 pris-
basbelopp. Om sjukersättningen tillsammans med den beräknade för-
värvsinkomsten överstiger 8 prisbasbelopp ska därför en ytterligare 
reducering göras av sjukersättningen. Det kan innebära att en för-
säkrad som har en hög inkomst får hela sin sjukersättning bortredu-
cerad.  

Utgångspunkten när reglerna konstruerades var att regelverket i 
möjligaste utsträckning ska bidra till att öka arbetsutbudet, vara så 
transparent och enkelt som möjligt och att administrationen av 
regelverket ska vara enkel.71 En viktig fråga var också att reglerna inte 
ska upplevdas innebära oskäliga villkor för olika försäkrade. Målet 
om att öka flexibiliteten och minska marginaleffekterna vid arbete 
behövde därför vägas mot allmänna rättvisesynpunkter, exempelvis 
att utbetalning av sjukersättning endast i undantagsfall bör kunna 

 
68 Prop. 2007/08:124, s. 45–46. 
69 37 kap. 6 § SFB.  
70 37 kap. 6 § SFB. 
71 Prop. 2007/08:124. 
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kombineras med förvärvsinkomster för samma del den försäkrade 
får ersättning.  

Den enskilde får ingen tillkommande marginaleffekt när inkom-
sten ökar i en mindre omfattning. Regelverket innebär också att ju 
högre sjukersättning en person har, desto högre reduceringsinkomst 
är möjligt att ha innan sjukersättningen är helt bortreducerad. Syste-
met bygger på samma principer som inkomstprövade förmåner såsom 
bostadsbidraget och bostadstillägget.72 

Den som vill förvärvsarbeta enligt reglerna för steglös avräkning 
ska ansöka om detta hos Försäkringskassan.73 Ansökan ska lämnas 
in innan förvärvsarbetet påbörjas. Eftersom reglerna om steglös avräk-
ning avser hela kalenderår, ska ansökan göras varje år den försäkrade 
vill använda sig av regelverket.  

När Försäkringskassan beviljar en ansökan om steglös avräkning 
fattas ett beslut om preliminär sjukersättning.74 Den försäkrade ska 
anmäla förhållanden som innebär att den slutliga sjukersättningen 
avviker från det preliminärt utbetalda beloppet, så snart som möjligt 
och senast 14 dagar efter att denne fick kännedom om förändringen.75 
Den preliminära sjukersättningen ska omprövas om något som 
påverkar ersättningens storlek inträffar. Försäkringskassan får avstå 
från att besluta om ändring, om det som har inträffat endast i liten 
utsträckning påverkar ersättningen.76 Flera beslut om preliminär 
sjukersättning kan alltså fattas under ett kalenderår.  

Försäkringskassan ska fatta ett beslut om slutlig sjukersättning för 
varje kalenderår som beslut om preliminär sjukersättning har fattats.77 
Slutlig sjukersättning bestäms först när den försäkrades pensions-
grundande inkomst har fastställts.78 Processen med först preliminär 
och sedan slutlig sjukersättning motiveras av att det är den försäk-
rades inkomstuppgifter enligt ansökan som ligger till grund för be-
slutet om steglös avräkning. Den faktiska inkomsten för ett visst 
kalenderår blir dock inte fastställd förrän Skatteverket beslutat om 
den pensionsgrundande inkomsten för det aktuella inkomståret.79 

 
72 Prop. 2007/08:124. 
73 37 kap. 3 § SFB. 
74 37 kap. 10 § SFB. 
75 110 kap. 46–47 §§ SFB och Prop. 2007/08:124, s. 78. 
76 37 kap. 21 § SFB. Möjligheten att avstå från att besluta om ändring syftar till att det ska vara 
möjligt att undvika upprepade justeringar av den preliminära sjukersättningen med små belopp. 
77 37 kap. 12 § SFB. 
78 37 kap. 13 § SFB. 
79 Prop. 2007/08:124 s. 78. 
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Bestäms den slutliga ersättningen till ett högre belopp än summan 
som betalats ut preliminärt ska skillnaden betalas ut till den försäk-
rade och om den slutliga ersättningen bestäms till ett lägre belopp än 
summan som redan har betalats ut ska skillnaden betalas tillbaka av 
den försäkrade.80  

Om den försäkrade arbetar med steglös avräkning och inte längre 
vill ha kvar rätten till sjukersättning kan denne ansöka om att sjuk-
ersättningen ska dras in eller minskas.81 

Den som har rätt till hel sjukersättning och arbetar med steglös 
avräkning har inte rätt till sjuklön eller sjukpenning. Personen ska 
anses kompenserad för sin grundläggande arbetsoförmåga genom 
den sjukersättning som är beviljad.82 Därför kan sjukpenning inte 
betalas ut för samma tid och omfattning personen har rätt till sjuk-
ersättning. Den som har partiell sjukersättning har rätt till sjukpen-
ning och sjuklön endast för den del av arbetstiden som denne inte 
har rätt till sjukersättning.83 

Rätten till bostadstillägg kvarstår under den tid som den försäkrade 
arbetar med steglös avräkning.84 Storleken på bostadstillägget kan 
dock påverkas vid förändringar av den bidragsgrundande inkomsten. 

En försäkrad som avser förvärvsarbeta kan innan arbetet påbörjas 
ansöka om att få arbeta enligt detta system. 

Rättspraxis om steglös avräkning 

Högsta förvaltningsdomstolens avgörande HFD 2015 ref. 10 
– kan sjukersättning som betalats ut före ansökan om steglös avräkning 
återkrävas enligt reglerna om steglös avräkning? 

Högsta förvaltningsdomstolen berörde i ett avgörande 2015 möjlig-
heten för Försäkringskassan att återkräva utbetald sjukersättning. 
Frågan i målet var om sjukersättning som betalats ut innan Försäk-
ringskassan beslutat om tillämpning av reglerna om steglös avräkning 
ska behandlas som preliminär sjukersättning och därmed kunna bli 
föremål för återbetalning. Den enskilde hade ansökt om sjukersätt-
ning med steglös avräkning från och med december ett visst år. 

 
80 Är beloppet under 1 200 kronor ska det dock varken betalas ut eller betalas tillbaka. 
81 37 kap. 23 § SFB. 
82 Prop. 2007/08:124, s. 67 och 69. 
83 Ds 2008:14, s. 114 ff. 
84 101 kap. 4 § andra stycket SFB och Prop. 2007/08:124, s. 64–65. 

859 ( 2864 )



Arbete, studier och uppdrag m.m. – regelverk och handläggning SOU 2021:69 

680 

Högsta förvaltningsdomstolen framhöll att med preliminär sjuker-
sättning avses i sammanhanget den sjukersättning som preliminärt 
ska betalas ut till den försäkrade vid sidan av förvärvsinkomsten från 
och med den månad då reglerna om steglös avräkning ska börja 
tillämpas. Sjukersättning som den försäkrade fått dessförinnan ingår 
därför inte i systemet med steglös avräkning. Sådan sjukersättning 
kan således inte heller återkrävas med stöd av bestämmelserna om 
steglös avräkning. Eftersom den sjukersättning som betalats ut för 
perioden januari t.o.m. november det aktuella året alltså inte utgjorde 
en preliminär utbetalning som kan återkrävas med stöd av reglerna 
om steglös avräkning i 37 kap. SFB fanns inte någon preliminär 
sjukersättning att återbetala.  

14.2.5 Aktivitetsersättning – aktiviteter enligt SFB  
och prövotid för studier 

Personer med aktivitetsersättning har delvis andra möjligheter än 
personer med sjukersättning att arbeta, studera eller på annat sätt delta 
i samhällslivet. Även personer med aktivitetsersättning har möjlighet 
att arbeta inom den så kallade åttondelen eller ansöka om vilande 
ersättning under tid med arbete eller studier. De som har aktivitets-
ersättning har dessutom ett särskilt utrymme att delta i så kallade 
aktiviteter enligt SFB samt kan under sex månader få en prövotid för 
studier med bibehållen utbetalning aktivitetsersättningen. 

Aktiviteter enligt SFB 

I samband med att en försäkrad beviljas aktivitetsersättning ska För-
säkringskassan undersöka om han eller hon under tiden med ersätt-
ningen kan delta i sådana aktiviteter enligt SFB som kan antas ha en 
gynnsam inverkan på personens sjukdomstillstånd, fysiska eller psy-
kiska prestationsförmåga.85 Aktiviteterna ska alltså kunna antas ha 
en gynnsam inverkan på de förhållanden som medför att den för-
säkrades arbetsförmåga är nedsatt. Aktiviteterna har till syfte att för-
bättra förutsättningarna för att förbättra arbetsförmågan, vilket enligt 
förarbetena innebär en skillnad mot rehabilitering ”vars syfte är att 

 
85 33 kap. 21 § SFB. 
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åstadkomma att den försäkrade skall kunna arbeta trots nedsatt 
arbetsförmåga”.86 

Rätten och möjligheten till att delta i aktiviteter enligt SFB har 
införts mot bakgrund av att aktivitet i sig ofta har en rehabiliterande 
verkan på sjukdomar eller i vart fall motverkar en försämring av den 
enskildes tillstånd. En tillvaro präglad av aktivitet är på många sätt 
av stor betydelse för personer som av medicinska skäl långvarigt be-
döms ha nedsatt arbetsförmåga. För personer som i utgångsläget har 
mycket omfattande svårigheter i sin dagliga livsföring bör en viss 
aktivitet kunna betraktas som ett av kanske många steg i riktning mot 
ett självständigt och aktivt liv som i vissa fall kan på sikt innebära 
mer eller mindre omfattande kontakt med arbetslivet.87 

Exempel på aktiviteter enligt SFB 

Den enskildes önskemål om aktiviteter ska tillgodoses så långt som 
möjligt, under förutsättning av att det kan antas ha en positiv inver-
kan på den enskildes nedsättning av prestationsförmågan. I förarbet-
ena nämns kurser, dagverksamhet, föreningsverksamhet, idrotts-
aktiviteter och pryo som exempel på möjliga aktiviteter.88  

Möjligheten att delta i aktiviteter enligt SFB innebär inte att allt 
som den försäkrade aktiverar sig i ska betraktas som sådana aktivi-
teter som beskrivs här. Om den försäkrade exempelvis deltar i före-
nings- eller idrottsaktiviteter utan planering och samordning av För-
säkringskassan ska inte det engagemanget betraktas som aktiviteter 
enligt SFB.89 Det är inte enbart typen av insats som avgör om det är 
en aktivitet enlig SFB, utan även om aktiviteten har planerats och 
samordnas av Försäkringskassan.90 En insats som riskerar att för-
sämra det medicinska tillståndet eller som hindrar andra insatser kan 
dock inte bedömas som en aktivitet enligt SFB.91 

När det behövs för tillämpningen av socialförsäkringsbalken får 
den handläggande myndigheten begära att den försäkrade genomgår 
undersökning enligt lagen (2018:744) om försäkringsmedicinska ut-
redningar, någon annan utredning eller deltar i ett avstämningsmöte 

 
86 Prop. 2000/01:96, s. 181. 
87 Prop. 2000/01:96, s. 86. 
88 Prop. 2000/01:96, s. 87. 
89 Försäkringskassan, Vägledning 2013:2 version 9, s. 196. 
90 Försäkringskassan, Vägledning 2013:2 version 9, s. 196. 
91 Försäkringskassan, Vägledning 2013:2 version 9, s. 195. 
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för bedömning av dennes medicinska tillstånd och arbetsförmåga, 
behov av hjälp i den dagliga livsföringen samt behovet av och möjlig-
heterna till rehabilitering. Nämnda åtgärder räknas inte heller som 
aktiviteter enligt SFB.92 

Rätten till aktivitetsersättning ska omprövas om den enskilde får 
en väsentligt förbättrad arbetsförmåga.93 Ersättningen får dock inte 
ändras på grund av att den försäkrade använder sin möjlighet att 
delta i aktiviteter enligt SFB.94 

Försäkringskassans ansvar för aktiviteter enligt SFB  
och för särskild ersättning 

Om den försäkrade bedöms kunna delta i aktiviteter enligt SFB ska 
Försäkringskassan planera vilka aktiviteter som är lämpliga för per-
sonen. Planeringen ska ske i samråd med den enskilde och hans eller 
hennes önskemål ska i möjligaste utsträckning tillgodoses. Försäk-
ringskassan ska upprätta en plan för aktiviteterna.95 I planen ska bl.a. 
den försäkrades val av aktiviteter framgå, motiveringen till valen, 
ansvarsfördelningen för att aktiviteterna ska kunna genomföras samt 
tidsplan och tidpunkt för uppföljning av aktiviteterna.96 Planen ska 
exempelvis revideras om den försäkrade vill byta aktivitet.  

Försäkringskassan ska verka för att planerade aktiviteter kommer 
till stånd. Myndigheten ska samordna de insatser som behövs och se 
till att åtgärder vidtas för att underlätta för den försäkrade att delta i 
aktiviteterna.97  

Den försäkrade kan få ersättning för de kostnader som han eller 
hon har med anledning av de aktiviteter som personen deltar i. 
Ersättningen kallas särskild ersättning.98  

 
92 33 kap. 24 § SFB och 110 kap. 14 § 4 SFB. 
93 36 kap. 22 § SFB. 
94 36 kap. 24 § SFB.  
95 33 kap. 22 § SFB.  
96 RFFS 2002:36. 
97 33 kap. 23 § SFB.  
98 33 kap. 25 § SFB. Förutsättningarna för att få särskild ersättning i samband med aktiviteter 
framgår i RFFS 2002:36 4 § första och tredje stycket. Av RFFS 2002:36 5 § framgår bland 
annat att särskild ersättning kan lämnas för avgifter för deltagande i kurser, avgifter för aktivt 
deltagande i idrottsaktiviteter, anmälningsavgifter och medlemsavgifter, kostnader för studie-
material och arbetsmaterial som inte bekostas av kurssamordnaren, och skäliga kostnader för 
resor mellan bostaden och aktiviteten. Av det allmänna rådet till 5 § framgår vidare vilka krav 
som ställs på en kurs för att ersättning ska lämnas för avgift för deltagande i kursen (RAR 
2002:17). Av RFFS 2002:36 6 § framgår vilka kostnader för resor som kan ersättas.  
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Aktivitetsersättning under prövotid för studier 

Sedan den 1 februari 2017 kan den som har aktivitetsersättning för 
nedsatt arbetsförmåga studera med bibehållen utbetalning av aktivi-
tetsersättningen. Studierna kan bedrivas på antingen heltid eller deltid. 
Aktivitetsersättningen kan betalas ut under prövotid i maximalt sex 
månader. Prövotiden behöver dock inte vara sammanhängande utan 
kan bestå av flera perioder.99  

Möjligheten till aktivitetsersättning under prövotid för studier 
har sin bakgrund i att reglerna om vilande ersättning ansetts otill-
räckliga för att förmå fler unga att våga ta steget från aktivitetsersätt-
ning till studier och att det ansetts önskvärt att fler unga med aktivi-
tetsersättning via studier på sikt kan börja arbeta och få försörjning 
genom förvärvsarbete. Unga som är osäkra på sin förmåga att studera 
ansågs helt kunna avstå från att studera eftersom hela aktivitetser-
sättningen blir vilande vid studier.  

Reglerna syftar till att öka tryggheten och minska de ekonomiska 
riskerna och administrationen för den enskilde under den inledande 
studietiden. Syftet är alltså att ge unga med aktivitetsersättning ökade 
incitament att våga pröva att studera.100 

Förutsättningar för och effekter av studierna 

Den som fått samtliga sex månader med prövotid kan inte under en 
eventuell ny period med ersättning få nya månader med prövotid för 
studier.  

Personer som använt prövotid för studier och vill fortsätta studera 
kan sedan ansöka om vilande ersättning för studier. Den som efter 
prövotid ansöker om vilande ersättning kan få ersättningen vilande-
förklarad i maximalt 24 månader under förutsättning att det under 
den senaste 12-månadersperioden inte beviljats någon prövotid. Om 
det har beviljats prövotid under den perioden ska den tiden räknas 
av från den maximala vilandeperioden om 24 månader.  

Om en försäkrad som inte uppfyller villkoren för prövotid eller 
vilande ersättning ändå börjar studera, eller börjar studera utan att 
ha ansökt om prövotid, ska Försäkringskassan ta ställning till om 

 
99 36 kap. 9 a § SFB. Den försäkrade måste haft ersättning i mist 12 månader innan han eller 
hon kan få prövotid för studier.  
100 Ds 2016:5, s. 42 och prop. 2016/17:1, utg.omr. 10, s. 47. 
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rätten till ersättningen ska omprövas. Om någon fortsätter att studera 
efter prövotiden utan att ansöka om vilande ersättning kan rätten till 
aktivitetsersättning också komma att omprövas.  

De former av studier som godkänns inom ramen för vilande akti-
vitetsersättning för studier godkänns i stort sett också för prövotid 
med studier. 

14.2.6 Förläggning av arbetstid vid partiell sjukersättning 
eller aktivitetsersättning  

Vid partiell sjukersättning eller aktivitetsersättning är utgångspunk-
ten att arbetstiden ska minskas regelbundet, dvs. i lika stor omfatt-
ning varje dag. Denna princip saknar reglering i lag och bygger på 
rättspraxis framförallt för sjukpenning. För sjukpenning gäller att den 
försäkrades arbetsförmåga ska bedömas dag för dag.  

Det saknas i dagsläget ett avgörande från HFD i frågan om mot-
svarande princip för sjukersättningen eller aktivitetsersättningen. I 
denna fråga finns för närvarande endast kammarättspraxis som bygger 
vidare på de uttalanden som gjorts av HFD i frågan om sjukpenning. 
Nedan redogörs för den rättspraxis som reglerar förutsättningarna 
för att förlägga arbetstiden vid partiell sjukpenning och sjukersättning. 

Försäkringsdomstolens avgörande FÖD 1986:11  

I avgörandet FÖD 1986:11 hade den försäkrade vissa dagar arbetat 
mer än halvtid trots att hon var halvt sjukskriven. Hon hade befriats 
från arbete som hon tidigare upplevt som mest påfrestande. Läkaren 
var informerad om arbetstidsförläggningen och hade inget att invända 
mot det. 

Försäkringsöverdomstolen hade tidigare endast i undantagsfall, 
där särskilda omständigheter förelegat, frångått principen att man 
måste minska arbetsutbudet varje dag med hälften för att ha rätt till 
halv sjukpenning för den dagen. Men denna praxis kunde i vissa fall 
motverka meningsfull sjukvård och försök till rehabilitering.  

En grundläggande förutsättning var enligt FÖD att den samman-
lagda arbetstiden under den period som omfattades av det aktuella 
förslaget till rehabilitering inte översteg hälften av den försäkrades 
arbetstid och att arbetstidsförläggningen var medicinskt motiverad. 
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Beräkningen av den genomsnittliga arbetstiden borde i flertalet fall 
baseras på två veckor vilket vid tidpunkten för domen motsvarade 
en normal utbetalningsperiod för sjukpenning. 101 Domstolen ansåg 
att det inte förelåg något hinder att, om skäl förelåg, beräkna arbets-
tiden på en längre period. Vid denna bedömning skulle beaktas olika 
omständigheter som sjukdomens art, arbetsorganisation, kommu-
nikationer och restidens längd. 

FÖD angav att det avgörande borde vara om rehabiliteringen 
kunde anses främja den försäkrades rehabilitering. I målet hade den 
försäkrades arbetsgivare befriat denne från vissa betungande arbets-
uppgifter. Den behandlade läkaren hade också varit delaktig i beslutet 
att förlägga arbetstiden. Den sammanlagda arbetstiden under den 
aktuella perioden, som synes ha varit fyra veckor, hade inte heller 
överstigit hälften av den försäkrades normala arbetstid. Med hänsyn 
till dessa omständigheter fann Försäkringsöverdomstolen att den för-
säkrade fick anses ha sin arbetsförmåga nedsatt med minst hälften. 

Högsta förvaltningsdomstolens avgörande HFD 2011 ref. 30  

Avgörandet HFD 2011 ref. 30 rörde en försäkrad som var sjukskri-
ven en fjärdedel under diagnosen asteni och depression. Frågan i 
målet var om hon hade rätt till en fjärdedels sjukpenning när hon 
förlagt arbetstiden så att hon var helt ledig varje onsdag. Den försäk-
rades läkare hade uttalat att hon behövde denna arbetstidsförlägg-
ning för att ”klara sitt arbete nöjaktigt” resterande tid.  

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade inledningsvis att den 
försäkrade hade uppgivit att förläggningen av arbetstiden med ledig 
dag på onsdag var en förutsättning för att hon skulle orka arbeta 
torsdag och fredag. Detta vann också, enligt domstolen, stöd i läkar-
ens intyg. Den arbetsfria dagen mitt i veckan synes alltså ha varit en 
förutsättning för att den försäkrade, med de sjukdomsbesvär hon 
hade, skulle ha förmåga att arbeta tre fjärdedelar av normal arbetsdag.  

Högsta förvaltningsdomstolen gick därefter vidare med att ta 
ställning till om den försäkrade hade rätt till sjukpenning med denna 
arbetstidsförläggning. Domstolen framhöll att möjligheten till en 
fjärdedels och tre fjärdedels sjukpenning infördes för att förbättra 

 
101 Här hänvisade domstolen till förordningen (1982:366) om utbetalning av dagersättning 
från Försäkringskassan. Fortfarande anges där (2 § andra stycket) att sjukpenning utbetalas 
högst var fjortonde dag. I dag betalas dock i praktiken sjukpenning ut en gång i månaden. 
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förutsättningarna för yrkesinriktad rehabilitering och påskynda åter-
gången i arbete. Enligt domstolen talade reformerna på socialför-
säkringsområdet för att principen att rätt till partiell sjukpenning 
förutsätter minskning av arbetstiden med lika mycket varje dag inte 
skulle tillämpas alltför strikt. Sådana faktorer som arbetsförhållan-
dena och sjukdomens art kunde behöva vägas in i bedömningen. Sjuk-
penning borde – om den sammanlagda arbetstiden under en begränsad 
period inte översteg vad som var förenligt med deltidssjukskriv-
ningen – kunna beviljas när arbetstidsförläggningen syftar att ta till-
vara den arbetsförmåga som den försäkrade har och när denna för-
läggning är medicinskt motiverad. 

Kammarrätten i Stockholms avgörande i mål nr 5889-18 

Kammarrätten i Stockholm prövade i mål nr 5889-18 möjligheten till 
variationer i arbetstidens förläggning för en försäkrad med partiell 
sjukersättning. Kammarrätten konstaterade att det finns möjlighet 
till sådana variationer när det gäller arbetstidens förläggning för en 
försäkrad som får partiell sjukersättning men det måste göras en be-
dömning i det enskilda fallet. Den försäkrade bedömdes inte ha 
arbetat i en sådan omfattning att det skulle påverka hennes fortsatta 
rätt till halv sjukersättning. Frågan i målet var vilken betydelse 
arbetstidens förläggning har vid bedömningen av en försäkrads 
arbetsförmåga vid omprövning av rätten till partiell sjukersättning. 
Uttalandena i målet i frågan om arbetstidens förläggning bör ha bäring 
även vid andra situationer och överväganden om principer kring för-
läggning av arbetstid. 

Den försäkrade hade i målet beviljats halv sjukersättning 2010 
och Försäkringskassan hade beslutat att ersättningen skulle upphöra 
från och med 2018. Bedömningen var att den försäkrades arbetsför-
måga inte längre var nedsatt med minst en fjärdedel i förhållande till 
alla arbeten på hela arbetsmarknaden, vilket berodde på att hon hade 
arbetat mer än sex timmar per dag flera dagar i sträck. 

Kammarrätten konstaterade att sjukersättning är en månatlig för-
mån. Det finns därför möjlighet till ännu större variationer när det 
gäller arbetstidens förläggning för en försäkrad som får partiell sjuk-
ersättning jämfört med vad som gäller för sjukpenning. Det får dock 
göras en bedömning av omständigheterna i det enskilda fallet. 

866 ( 2864 )



SOU 2021:69 Arbete, studier och uppdrag m.m. – regelverk och handläggning 

687 

Kammarrätten ansåg att arbetstidens förläggning var medicinskt 
motiverad och syftade till att tillvarata den försäkrades kvarvarande 
arbetsförmåga. Att hon vid några tillfallen hade haft arbetspass som 
överstigit åtta timmar medförde inte att hon har en förbättrad arbets-
förmåga som innebär att beviljad sjukersättning bör dras in eller 
minskas. 

Övrig rättspraxis 

Utredningen kan konstatera att det finns utrymme för undantag i 
enlighet med det ovan redovisade avgörandet HFD 2011 ref. 30. I 
sammanhanget kan även nämnas HFD 2018 ref. 58, i vilket HFD 
slog fast att rätten till graviditetspenning ska bestämmas med ut-
gångspunkt i den faktiska nedsättningen av arbetsförmågan under en 
viss period oavsett hur arbetsuppgifterna fördelar sig över veckans 
arbetsdagar. Den omständigheten att en kvinna, beroende på hur 
hennes arbetsdagar ser ut, inte behöver reducera sin arbetstid varje 
dag utan bara vissa dagar bör alltså inte påverka den sammanlagda 
ersättningens storlek. Ersättning bör därför i ett sådant fall utbetalas 
för samtliga dagar. 

Frågan om förläggning av arbetstid vid partiell sjukpenning har 
även prövats vid ett par tillfällen i underinstans. I april 2013 med-
delade Kammarrätten i Jönköping en dom om möjligheten att göra 
undantag från principen att den försäkrade vid partiell sjukpenning 
ska minska sin arbetstid lika mycket varje dag.102 Målet rörde en för-
säkrad som arbetade som undersköterska och vars arbetstid bedömd 
över fem veckor inte översteg hälften av heltid. Kammarrätten ansåg 
att med hänsyn till den försäkrades arbetsförhållanden, dennes nor-
mala arbetstidsförläggning samt dennes sjukdomsbesvär att förlägg-
ningen av arbetstiden var medicinskt motiverad och en förutsättning 
att hon skulle kunna arbeta halvtid som undersköterska. Den för-
säkrade hade därför rätt till halv sjukpenning.  

Kammarrätten i Stockholm meddelade den 16 januari 2020 dom i 
mål nr 5344-19 där en försäkrad bedömdes ha rätt till sökt sjukpen-
ning. Han hade flexibla arbetsförhållanden och hans sjukdomstill-
stånd var ett typiskt sådant där den försäkrades arbetsförmåga till 
viss del kan tas till vara trots sjukdom, men där arbetsförmågan kan 

 
102 Kammarrätten i Jönköping i mål nr 3896-12. 
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variera från dag till dag. Den försäkrade hade arbetat mer än sjuk-
skrivningsgraden under vissa dagar under sjukskrivningen men totalt 
sett under sjukskrivningsperioden inte mer än sjukskrivningen tillät. 
Enligt den sjukskrivande läkaren främjade förläggningen av arbets-
tiden mannens rehabilitering och den var medicinskt motiverad. 
Kammarrätten ansåg därför att hans arbetsförmåga under de aktuella 
perioderna varit nedsatt med tre fjärdedelar respektive med hälften 
och att förläggningen av den faktiska arbetstiden alltså inte utgjort 
hinder för att bevilja den sökta sjukpenningen. 

Jfr även Kammarrätten i Göteborg i mål nr 4678-18 där den för-
säkrade nekades sjukpenning, bl.a. då det enligt kammarrätten inte 
fanns något som gav stöd för att den här förläggningen av arbets-
tiden var nödvändig av medicinska orsaker eller för att ta tillvara den 
försäkrades resterande arbetsförmåga. 

I förvaltningsrättsavgöranden har det bl.a. konstaterats att någon 
begränsning till en tvåveckorsperiod inte finns i reglerna om sjuk-
penning och att en försäkrad kan ha rätt till sjukpenning även om 
arbetstiden fördelats ojämnt under en längre period, t.ex. åtta veckor. 
Avgörande är i stället arbetsförhållandena, sjukdomens art och om 
förläggningen av arbetstiden kan anses främja den försäkrades reha-
bilitering.103 

Avseende omprövning av rätt till sjukersättning kan nämnas 
Kammarrätten i Jönköpings dom den 25 juni 2020 i mål nr 2591-
2592-19 m.fl. Kammarrätten uttalade att i fall med koncentrerad 
arbetstid bör bedömningen av arbetsförmågans nedsättning ske mot 
bakgrund av omständigheterna i det enskilda fallet, såsom bland annat 
sjukdomens art och hur arbetsförhållandena i övrigt ser ut. Den 
period som ska ligga till grund för bedömningen bör dock vara rela-
tivt begränsad (jfr RÅ 2010 not. 95 och HFD 2011 ref. 30). Att 
arbetstidens förläggning även ska vara medicinskt motiverad i det 
enskilda fallet får, enligt vad kammarrätten uttalade, anses följa av 
det förhållandet att andra faktorer än nedsatt arbetsförmåga till följd 
av sjukdom inte ska påverka rätten till sjukersättning (se bl.a. prop. 
2007/08:136 s. 88). 

 
103 Se t.ex. Förvaltningsrätten i Linköping i mål nr 4412-17. 
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14.3 Handläggning av arbete och studier under 
tid med sjuk- eller aktivitetsersättning 

14.3.1 Försäkringskassans handläggning – steglös avräkning 

Ett ärende initieras 

Handläggningen av ett ärende om att arbeta enligt reglerna för steg-
lös avräkning startar genom att en försäkrad som ska arbeta med 
inkomst lämnar in en ansökan om omräkning av sjukersättningen.  

Försäkringskassans utredning av ansökan  

När en ansökan om att arbeta enligt reglerna för steglös avräkning 
inkommer till Försäkringskassan ska handläggaren kontrollera an-
sökan och göra en bedömning av om den inkomstuppgift som läm-
nas av den försäkrade är rimlig. Ifall den försäkrade har partiell 
ersättning ska handläggaren även bedöma om den försäkrades för-
värvsarbete kommer att utföras på den del som han eller hon har 
sjukersättning för.  

När Försäkringskassan beviljar en ansökan om steglös avräkning 
har sjukersättningen räknats om och den försäkrade får ett beslut 
om preliminär sjukersättning för det aktuella inkomståret.  

Ändring av beslut om preliminär sjukersättning 

Under ett kalender-/inkomstår som en försäkrad arbetar enligt reglerna 
för steglös avräkning ska han eller hon anmäla eventuellt ändrade 
inkomster eller andra förhållanden som påverkar sjukersättningen. 
Försäkringskassan ska i så fall fatta ett nytt beslut om preliminär 
sjukersättning (37 kap. 21 § SFB). Försäkringskassan kan också på 
eget initiativ fatta ett nytt beslut om preliminär sjukersättning. Det 
kan t.ex. vara aktuellt om Försäkringskassan får kännedom om 
förhållanden som påverkar sjukersättningens storlek, exempelvis om 
den försäkrade häktats eller tas in på anstalt (prop. 2007/08:124 s. 79). 
Således är det möjligt för Försäkringskassan att fatta flera beslut om 
preliminär sjukersättning under ett kalender-/inkomstår som en för-
säkrad arbetar enligt reglerna för steglös avräkning. 
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Beslut om slutlig sjukersättning  

Försäkringskassan fattar beslut om slutlig sjukersättning för varje 
kalenderår som beslut om preliminär sjukersättning har fattats. Den 
slutliga sjukersättningen fastställs först efter att den pensionsgrund-
ande inkomsten har fastställts för det aktuella inkomståret. Det inne-
bär i praktiken att slutlig sjukersättning fastställs och beslutas tidi-
gast två år efter att den försäkrade arbetat med steglös avräkning.  

Den försäkrade har möjlighet att betala tillbaka för mycket ut-
betald sjukersättning till Försäkringskassan innan den slutliga sjuk-
ersättningen har fastställts. Den förtida inbetalningen är frivillig. 

14.3.2 Försäkringskassans handläggning – vilande ersättning 
och prövotid 

Ett ärende initieras 

Som framgått i bakgrundsavsnittet kan försäkrade som har sjukersät-
tning enligt reglerna som gäller fr.o.m. 1 juli 2008 eller som har akti-
vitetsersättning för nedsatt arbetsförmåga ha sin ersättning vilande 
för arbete eller studier. Personer som har aktivitetsersättning kan 
också studera med s.k. prövotid. Försäkrade som vill använda dessa 
regler ska lämna in en ansökan till Försäkringskassan.  

Försäkringskassans utredning av ansökan  

När en ansökan om vilande ersättning eller prövotid inkommer till 
Försäkringskassan ska handläggaren kontrollera följande: 

– Ansökan om vilande aktivitetsersättning eller sjukersättning vid 
arbete: handläggaren ska utreda hur den försäkrade planerar att 
förlägga arbetstiden och hur den stämmer överens med den nivå 
han eller hon har ansökt om. 

– Ansökan om vilande aktivitetsersättning eller sjukersättning vid 
studier: handläggaren ska utreda när den försäkrade planerar att 
påbörja och avsluta studierna samt om det finns ett antagnings-
besked. 
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– Ansökan om prövotid för studier vid aktivitetsersättning: hand-
läggaren ska utreda när studierna börjar och hur länge de beräknas 
pågå. Handläggaren ska också utreda vilken typ av studier det 
handlar om: skola, lärosäte, omfattning, längd på utbildningen etc. 

– Om den försäkrade börjar arbeta eller studera innan ansökan om 
vilande ersättning lämnas in till Försäkringskassan ska handlägg-
aren överväga att ompröva rätten till ersättning. Detsamma gäller 
om den försäkrade får avslag på ansökan, men trots det tänker 
börja att arbeta eller studera. 

Om en försäkrad som har beslut om vilande aktivitetsersättning eller 
sjukersättning eller prövotid inkommer med begäran om upphör-
ande av vilande ersättning eller prövotid ska detta beviljas (36 kap. 
16 § SFB). Om den vilande ersättningen upphävs innebär det att den 
försäkrade får tillbaka ersättningen till samma grad och varaktighet 
som tidigare, utan någon särskild prövning. I vissa fall kan den för-
säkrade även beviljas fortsatt aktivitetsersättning i upp till tre månader 
efter vilandeperioden, se avsnitt 14.2.3.  

Försäkringskassan kan också ta eget initiativ till upphävande vil-
ande aktivitetsersättning, sjukersättning eller prövotid för studier. 
Detta är aktuellt om den försäkrade insjuknar och bedöms bli lång-
varigt sjuk. Ett beslut om upphävande av vilandeförklaring utan att 
den försäkrade själv har begärt det, ska dock endast fattas om det är 
för att åter betala ut ersättningen. I dessa fall ska handläggaren be-
döma prognos om tillfrisknande, hur länge den försäkrade har arbetat 
och hur länge arbetet är planerat att pågå. Om den försäkrade studerar 
med studiemedel kan han eller hon ändå få behålla studiemedlen 
under en sjukperiod, förutsatt att Försäkringskassan godkänner perio-
den. Det kan även bli aktuellt med ett upphävande om den försäk-
rade avbryter arbetet eller studierna och tar ut hel föräldrapenning, 
tillfällig föräldrapenning eller graviditetspenning i mer än en månad. 
I så fall fattar handläggaren beslut om att upphäva den vilande ersätt-
ningen, eftersom syftet med arbets- eller studieförsöket inte uppnås. 

Regelverket kräver att de försäkrade och Försäkringskassan har 
överblick över flera olika regleringar om antal månader, t.ex. med 
avseende på maxtid för prövotid respektive vilande ersättning. Efter-
som det handlar om månadsersättningar kan systemmässiga skäl 
(t.ex. brytdatum för att registrera nya eller aktivera vilande utbetal-
ningar alternativt stoppa kommande utbetalningar) medföra pro-
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blem exempelvis ifall de försäkrade med kort varsel vill ha vilande 
ersättning eller vill få tillbaka sin utbetalning av ersättning.  
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15 Arbete, studier och uppdrag 
med mera – problemanalys 

I vilken utsträckning personer som har sjuk- och aktivitetsersättning 
och som får förbättrad arbetsförmåga återgår i arbete är viktig både 
ur mänskligt och samhällsekonomiskt perspektiv. Dessutom är en 
av de grundläggande principerna med sjukersättning och aktivitets-
ersättning att försäkrade har rätt till ersättning om de har nedsatt 
arbetsförmåga och att denna nedsättning ska ha en viss varaktighet. 
Således är det centralt att regelverket ger incitament, goda förutsätt-
ningar och relevant stöd till försäkrade att kunna återgå till arbets-
livet ifall de får eller återfår arbetsförmåga som de saknade när de 
beviljades ersättningen.  

En annan viktig utgångspunkt som gäller för försäkrade som har 
sjukersättning eller aktivitetsersättning är att dessa individer ska upp-
muntras att delta i samhällslivet, i den utsträckning de har möjlighet, 
även fast de har nedsatt arbetsförmåga.  

Kostnaderna för sjukfrånvaro och de utmaningar som följer med 
en åldrande befolkning gör diskussioner kring hur restarbetsför-
mågan hos personer med sjukersättning kan tas till vara på bästa sätt 
samhällsekonomiskt intressanta. Studier från flera länder tyder på att 
förtidspensionärer i vissa fall har viss arbetsförmåga som skulle 
kunna användas i arbete på arbetsmarknaden.1 Olika åtgärder har 
provats i flera länder för att öka incitamenten för dessa individer att 
vilja arbeta och använda sin restarbetsförmåga.  

I kommittédirektivet framgår det ska utredas hur regelverket när 
det gäller arbete, studier, bisysslor, uppdrag eller liknande under tid 
med sjukersättning och aktivitetsersättning kan göras mer förutse-
bart och enklare. Ett antal intressen som utredningen ska beakta vid 

 
1 Se t.ex. Bound 1989, Gruber & Kubik 1997, Gruber 2000, Staubli 2011, Marie & Vall Castello 
2012, Fevang, Hardoy & Røed 2013, Borghans, Gielen & Luttmer 2014 och Moore 2015. 
Studierna återges som referenser i IFAU:s rapport 2018:6. 
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utarbetande av förslagen redovisas, bl.a. att regelverket ska säker-
ställa integritet och autonomi till dem som har beviljats sjukersätt-
ning och aktivitetsersättning. Vidare anges att regelverket behöver 
vara tydligt så att de som har beviljats förmånerna vet vilka förutsätt-
ningar som gäller, eftersom det annars finns en risk att de avstår från 
möjligheter att delta i samhällslivet. Utgångspunkten är att sådan 
delaktighet i samhällslivet ska uppmuntras genom bland annat stu-
dier och arbete för personer med ersättning och som exempel nämns 
att fortsatta studier för personer med intellektuell funktionsnedsätt-
ning bör underlättas.  

Såväl interna som externa förklaringar kan ligga bakom att möj-
ligheterna till arbete, studier och uppdrag etc. inte används i så stor 
utsträckning. De interna förklaringarna är sådana som handlar om 
regelverkets innehåll och konstruktion, dess tillämpning av ansvar-
iga myndigheter eller samarbete mellan myndigheter. I kommitté-
direktiven anges att regelverket när det gäller exempelvis arbete, 
studier, uppdrag m.m. under tid med sjukersättning och aktivitets-
ersättning är svårt att överblicka. Oklarheter i hur exempelvis olika 
sorters engagemang kan komma att påverka den försäkrades ersätt-
ning kan också vara en faktor. 

De externa förklaringarna ligger utanför det aktuella regelverket 
eller tillämpningen av detta. Det kan till exempel handla om hur 
arbetsmarknaden och tillgängligheten till studier och fritidssyssel-
sättningar ser ut för personer som har sjukersättning eller aktivitets-
ersättning. Det handlar också om vad det finns för kvarvarande arbets-
förmåga hos de som har beviljats ersättning samt uppfattningar hos 
de försäkrade. 

I följande avsnitt redogörs för hur användandet av de olika reglerna 
har utvecklats över tid. Därefter analyseras tänkbara faktorer till 
varför reglerna används i denna omfattning och vilka faktorer som 
kan anses utgöra hinder för att möjligheterna ska användas i högre 
omfattning. 

15.1 Tre huvudgrupper för regelverket 

Personer som har sjukersättning och aktivitetsersättning kan delas 
upp i tre huvudgrupper vad avser deras möjligheter arbeta, studera 
m.m. under tid med ersättning: 
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– Huvudgrupp 1: Försäkrade som har beviljats sjukersättning enligt 
reglerna som gällde före den 1 juli 2008.2  

– Huvudgrupp 2: Försäkrade som har beviljats sjukersättning enligt 
reglerna som gäller fr.om. den 1 juli 2008.  

– Huvudgrupp 3: Försäkrade har aktivitetsersättning för nedsatt 
arbetsförmåga.  

Grupperna skiljer sig från varandra med avseende på vad de kan göra 
under tid med ersättning. De skiljer sig också åt vad gäller under vilka 
förutsättningar de har beviljats ersättningen.  

Personer i huvudgrupp 2 och 3 har visserligen beviljats olika för-
måner, men omfattas likväl av flera gemensamma regler under tiden 
de har ersättning. Det gäller exempelvis möjligheten att arbeta eller 
studera med vilande ersättning och vilket utrymmet de har att arbeta 
ideellt eller ha fritidssysslor utan att rätten till ersättning påverkas. 
Det finns också några skillnader för dessa båda grupper. Personer 
som har aktivitetsersättning kan t.ex. beviljas aktiviteter enligt SFB. 
Till största delen är regelverken dock lika och i problemanalysen 
nedan redovisas därför huvudgrupp 2 och 3 tillsammans. 

15.2 Utvecklingen över tid  

15.2.1 Sjukersättning 

Avgörande för antal personer som omfattas av reglerna för steglös 
avräkning respektive vilande sjukersättning är enligt vilket regelverk 
sjukersättningen har beviljats. Som framgått av tidigare avsnitt är det 
endast de som beviljats sjukersättning enligt reglerna som gällde före 
1 juli 2008 som kan ha steglös avräkning medan de som beviljats 
sjukersättning enligt reglerna fr.o.m. 1 juli 2008 kan ha vilande er-
sättning. Eftersom det inte sker något nyinflöde till gruppen som 
omfattas av reglerna för steglös avräkning minskar omfattningen av 
denna grupp vartefter de fyller 65 år och sjukersättningen upphör. 
När reglerna om steglös avräkning infördes den 1 januari 2009 var 
det omkring 450 000 personer som omfattades av detta regelverk. 

 
2 Enligt regelverket som gällde före den 1 juli 2008 kunde försäkrade både beviljas tidsbe-
gränsad sjukersättning och icke tidsbegränsad dito. Denna grupp avser personer som beviljats 
icke tidsbegränsad sjukersättning. 
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Omkring en tredjedel av dessa personer uppbar partiell ersättning. 
Med tiden har antalet som är berättigade till steglös avräkning minskat 
för att personerna fyller 65 år och ersättningen upphör.3 Under 2019 
var det ca 145 000 personer som omfattades av reglerna för steglös 
avräkning. Det innebär att det i dag är ungefär 60 procent av som har 
sjukersättning enligt det gamla regelverket och 40 procent som har 
det enligt det nya. Det är således fortfarande en något större andel 
av dem som har sjukersättning i dag som omfattas av reglerna för 
steglös avräkning jämfört med dem som omfattas av reglerna för 
vilande sjukersättning.  

Figur 15.1 Andel med sjukersättning enligt regler före och efter 2008 

 
Källa: Försäkringskassan. 

 
 
Det är fler personer som arbetar med steglös avräkning än med vil-
ande ersättning. Med tiden har antalet personer med steglös avräk-
ning minskat, vilket naturligt följer av att populationen som kan 
omfattas av regelverket succesivt minskar över tid. Dock har antalet 
personer som arbetar enligt reglerna för steglös avräkning inte min-
skat i samma takt som den totala populationen som omfattas av 
regelverket har gjort. Det har inneburit att andelen av den samlade 
populationen som arbetar med steglös avräkning har ökat över tid. 

 
3 Några personer försvinner också ur systemet p.g.a. dödsfall.  
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Under det senaste året tycks andelen med steglös avräkning planat 
ut och stabiliserats på en nivå kring 4 procent. Det är vanligare att 
personer med partiell ersättning använder steglös avräkning än de 
som har hel ersättning. Den uppgång av andelen som använder steg-
lös avräkning som skett sedan möjligheten infördes 2009 har varit 
större hos dem med partiell än hos dem med hel sjukersättning.4 

Det finns även ett visst inflöde av nya personer som inte tidigare 
arbetat enligt reglerna för steglös avräkning. År 2016 beviljades knappt 
900 personer steglös avräkning som tidigare inte använt sig av möj-
ligheten. Det motsvarar drygt 10 procent av samtliga som använde 
steglös avräkning det året.5 I gruppen som har rätt till steglös avräk-
ning är det alltså personer som åtta år efter införandet har förutsätt-
ningar, tillräcklig förmåga och vilja att börja förvärvsarbeta. Över tid 
har dock nyinflödet minskat, år 2015 var det drygt 1 100 personer 
och året innan var det nästan 1 400 personer. 

Antal personer som haft vilande sjukersättning för arbete var 
ungefär 1 000 personer fler 2019 än 2009. Ökningen av antalet med 
vilande ersättning kan i princip hänföras till åren 2015–2019 medan 
antalet var relativt konstant under perioden 2009–2014. En möjlig 
förklaring till det ökade antalet personer som haft vilande ersättning 
för att arbeta kan vara den regeländring som gjordes 2017 då möj-
ligheten för de som hade vilande ersättning att få behålla 25 procent 
av sin sjukersättning utvidgades från 12 till 24 månader. 

Samtidigt som antalet personer med vilande ersättning var för-
hållandevis oförändrad under åren 2010–2014 ökade den potentiella 
populationen som kan ha vilande sjukersättning (figur 15.1). Det 
innebar att andelen med vilande sjukersättning minskade från 4 till 
1,2 procent. Efter 2014 har antalet personer med vilande ersättning 
ökat vilket också fått andelen med vilande ersättning att öka. År 2019 
var det omkring 2 procent som hade vilande sjukersättning för arbete.  

 
4 ISF, Rapport 2018:11. 
5 ISF, Rapport 2018:11. 
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Figur 15.2 Antal och andel personer med sjukersättning som arbetar 
med vilande sjukersättning eller steglös avräkning 

 
Källa: Försäkringskassan. 

Studier under tid med sjukersättning 

Antal personer som har vilande sjukersättning p.g.a. studier är be-
tydlig färre än de som har vilande ersättning p.g.a. arbete. Antalet 
har dock ökat med tiden och liksom för de som har vilande ersätt-
ning för arbete har utvecklingen tagit fart efter 2014. Mellan 2014 
och 2018 har antalet personer med vilande ersättning för studier ökat 
med drygt 100 personer. Som andel av den potentiella populationen 
är det dock en väldigt liten om än ökande andel som har vilande 
sjukersättning p.g.a. studier. År 2018 var det omkring 250 personer 
eller 0,25 procent av samtliga med sjukersättning som använde möj-
ligheten till vilande ersättning p.g.a. studier.6  

 
6 Personer som är beviljade sjukersättning enligt regelverket som gällde innan 1 juli 2008, om-
fattas inte av reglerna för vilande ersättning. De har heller ingen anmälningsplikt om att de 
studerar. Det kan således vara ytterligare personer som studerar samtidigt som de har sjuk-
ersättning. 
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Figur 15.3 Antal och andel personer som har vilande sjukersättning  
p.g.a. studier 

 
Källa: Försäkringskassa. 

Fördelning mellan kvinnor och män 
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minskande andel under åren 2010–2012. Eftersom kvinnor i något 
större utsträckning än män förekommer bland dem som har rätt till 
steglösavräkning är det ungefär lika stor andel kvinnor som män som 
använder steglös avräkning när hänsyn tas till storleken på respektive 
population. 
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Figur 15.4 Andel kvinnor och män med vilande sjukersättning  
eller steglös avräkning 

 
Källa: Försäkringskassan. 

Fördelning av åldersgrupper 

Steglös avräkning förekommer framför allt bland de som är äldre än 
50 år. Över tid har denna andel ökat och 2019 var ca 85 procent av 
alla som arbetade med steglös avräkning äldre än 50 år och 40 pro-
cent äldre än 60 år. Att andelen äldre är så pass stor förklaras av att 
inga nya personer kommer in i systemet. I takt med att målpopula-
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avräkning. Genomsnittsåldern bland de som använder steglös avräk-
ning är dock lägre än hos de som inte använder denna möjlighet. De 
har också i större utsträckning partiell ersättning, vilket innebär att 
de har en närmare koppling till arbetsmarknaden och har således 
lättare att utöka hitta ett arbete. 

Bland dem som har vilande sjukersättning är fördelningen mellan 
olika åldersgrupper jämnare. Omkring hälften av dem som har vil-
ande sjukersättning är äldre än 50 år och ca 15 procent är äldre än 
60 år. Att de äldre utgör en så pass stor andel av de som har vilande 
sjukersättning följer av åldersstrukturen på de som beviljats sjuker-
sättning. Drygt 70 procent av de som i dag har sjukersättning är 
äldre än 50 år. 
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Figur 15.5 Andel som har vilande sjukersättning eller steglös avräkning, 
åldersgrupper 

 
Källa: Försäkringskassan. 

Diagnoser 

Till antalet är de vanligaste diagnoserna hos dem som använder steg-
lös avräkning sjukdomar i rörelseorganen och psykiska diagnoser. 
Det följer således samma mönster som för samtliga personer med 
sjukersättning. Om man jämför diagnosernas fördelning bland dem 
som har steglös avräkning och de som inte har (men skulle kunna ha, 
dvs. fick sjukersättning beviljad enligt reglerna som gällde före 1 juli 
2008) är det vanligare med en huvuddiagnos inom diagnoskapitlet 
skador och förgiftningar (S00-T98) i gruppen som har steglös av-
räkning än hos de som inte har det. Det gäller både för kvinnor och 
män och oavsett om det rör sig om hel eller partiell sjukersättning.7 
Den största skillnaden finns för kvinnor med hel sjukersättning. 
Inom diagnoskapitlet skador och förgiftningar finns diagnoser som 
gäller bestående skador i rörelseorganen efter olyckor, till exempel 
whiplashskador samt sjukdomsdiagnoser som sätts vid missbruks-

 
7 För personer med steglös avräkning är det dock en stor grupp där diagnos saknas. En rätt-
visande jämförelse mellan diagnoser hos de som har steglösavräkning och vilande sjukersätt-
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problematik eller skador som uppkommit på grund av andra typer av 
förgiftningar.8 

Figur 15.6 Andel som använder steglös avräkning eller vilande ersättning 
fördelat efter diagnos 

 
Källa: Försäkringskassan. 

15.2.2 Aktivitetsersättning för nedsatt arbetsförmåga 

Sedan 2010 har antalet personer som har vilande aktivitetsersättning 
succesivt ökat. Ökning har dock skett från en väldigt låg nivå. Under 
2010 var det endast omkring 400 personer som hade vilande aktivi-
tetsersättning. Fram till 2013 fördubblades antalet till omkring 
800 personer. Därefter har ökningen fortsatt i en snabb takt. Från 
2014 fram till 2018 ökade antalet med vilande aktivitetsersättning 
från ca 1 000 personer per år till 2 000 personer per år. Under slutet 
av 2018 och under 2019 har antalet personer med vilande aktivitets-
ersättning minskat och under 2019 sjönk antalet med vilande aktivi-
tetsersättning till omkring 1 700 personer.  

I takt med att antalet personer med vilande aktivitetsersättning 
ökade under åren 2010–2018 har också andelen försäkrade med vil-
ande ersättning ökat. Antalet som har vilande aktivitetsersättning 

 
8 ISF, Rapport 2018:11. 
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har såldes ökat i snabbare takt än det totala antalet ersättningstagare. 
Andelen som haft vilande aktivitetsersättning ökade under denna 
period från 2 procent till 7 procent. Under åren 2018–2019 har ande-
len minskat något och i slutet av 2019 hade ca 6 procent vilande 
aktivitetsersättning. Sammantaget är det således en liten andel av samt-
liga personer med aktivitetsersättning som har sin ersättning vilande. 

Figur 15.7 Antal och andel personer med aktivitetsersättning som någon 
gång under året haft vilande ersättning eller prövotid för studier 

  
Källa: Försäkringskassan. 

 
 
De allra flesta, ca 70–80 procent, har vilande aktivitetsersättning för 
att arbeta. Andelen som haft vilande ersättning för studier har sedan 
2009 legat mellan 20 och 30 procent. Antalet studerande med vilande 
aktivitetsersättning har således ökat i ungefär samma takt som för 
dem som haft vilande aktivitetsersättning för att arbeta. 

Under 2017 infördes möjligheten till prövotid för studier under 
sex månader för personer med aktivitetsersättning. Sedan möjlig-
heten infördes har det årligen varit ca 400–600 personer som använt 
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i stället för vilande ersättning under den tid som regelverket tillåter. 
Därmed sjönk andelen som hade vilande ersättning för studier 
samtidigt som antalet med prövotid för studier ökade. Sammantaget 
har dock antalet personer som studerar, vare sig de har vilande aktivi-
tetsersättning eller prövotid för studier, ökat efter 2017 års reform. 
Ökningen var tydligast under 2017 och 2018. Andelen har under 
2019 minskat svagt. Den största delen av ökningen består av per-
soner som studerat mindre än 6 månader. En ökning syns även bland 
dem som studerar längre än 6 månader även om den inte är lika 
markant. Generellt sett gäller dock att de flesta som studerar under 
tid med aktivitetsersättning gör det under en eller ett par månader. 
Omkring en femtedel av de som har prövotid för studier övergår 
sedan till att ha vilande aktivitetsersättning för studier. 

Figur 15.8 Andel som övergår från prövotid för studier till vilande 
aktivitetsersättning för studier 

 
Källa: Försäkringskassan. 
Anm. Möjligheten till prövotid för studier infördes 2017, därav den betydligt lägre andelen som detta 
övergick till att ha vilande ersättning för studier. 
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Fördelning mellan kvinnor och män 

Omkring 60 procent av de som har vilande aktivitetsersättning är 
män och ca 40 procent kvinnor. Denna andel har med mindre varia-
tioner varit stabil sedan 2010. Totalt sett är det något fler män än 
kvinnor som har aktivitetsersättning, se avsnitt 11.1.1. Även med 
hänsyn taget till detta är dock män överrepresenterade bland dem 
som har vilande aktivitetsersättning. Situationen är således den om-
vända i förhållande till vilande sjukersättning där det finns en tydlig 
överrepresentation av kvinnor. 

Vad gäller prövotid för studier så är det betydligt vanligare att 
kvinnor studerar under tid med aktivitetsersättning än män. Om-
kring 60 procent av kvinnorna och 40 procent av männen har prövat 
studier. Med vetskapen om att det är något fler män än kvinnor som 
har aktivitetsersättning blir kvinnorna tydligt överrepresenterade 
bland de som prövar studier under tid med aktivitetsersättning. 

Figur 15.9 Andel kvinnor och män med vilande aktivitetsersättning  
och prövotid för studier 

 
Källa: Försäkringskassan. 
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Fördelning mellan åldersgrupper 

Både vilande aktivitetsersättning och prövotid för studier är vanlig-
ast i åldersgruppen 25–29 år. Av dem som har vilande aktivitets-
ersättning utgjorde 25–29-åringarna över 80 procent vid slutet av 
2019. Andelen har varierat över tid med den långsiktiga trenden 
sedan 2010 är åldersgruppens andel ökat. 

Åldersfördelningen bland de aktivitetsersatta som prövar studier 
är också tydligt koncentrerade till 25–29-åringarna. Efter de första 
årens infasningsperiod innan systemets åldersprofil stabiliserats 
utgjorde 25–29-åringarna ungefär 75 procent av samtliga som hade 
prövotid för studier. Under det senaste året, 2019, tycks utveck-
lingen gå mot en ökad andel av den yngre åldersgruppen (20–24 år) 
även om 25–29-åringaran fortfarande utgör 70 procent av alla som 
prövar studier.  

Figur 15.10 Andel med aktivitetsersättning som har vilande ersättning  
eller prövotid för studier, åldersgrupper 

 
Källa: Försäkringskassan.   
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Diagnoser 

Den ökning av antalet personer som skett med vilande aktivitetser-
sättning och prövotid för studier under de senaste åren syns hos de 
flesta diagnoskapitel. Till antalet är de vanligaste diagnoserna, sjuk-
domar i rörelseorganen eller psykiatriska diagnoser. Psykiatriska 
diagnoser är totalt sett den vanligaste diagnosen i hela populationen 
med aktivitetsersättning medan sjukdomar i rörelseorganen inte till-
hör de tre vanligaste. I den totala populationen är både skador i nerv-
systemet och medfödda missbildningar vanligare diagnoser än sjuk-
domar i rörelseorganen. Om man jämför diagnoserna hos de som har 
vilande aktivitetsersättning och de som har prövotid för studier 
följer de ungefär samma utveckling. Psykiatriska och rörelseorganen 
är de diagnoskapitel som dominerar bland båda dessa grupper.  

Figur 15.11 Andel av det totala antalet med vilande aktivitetsersättning  
per diagnos 

 
Källa: Försäkringskassan. 
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15.3 Huvudgrupp 1: Försäkrade som har beviljats 
icke tidsbegränsad sjukersättning före den 
1 juli 2008  

En stor grupp försäkrade har beviljats sjukersättning enligt de äldre 
regler som gällde före juli 2008. Enligt detta regelverk ställdes inte 
samma strikta krav på nedsättning av arbetsförmåga för att sjuk-
ersättning skulle kunna beviljas som i dag. Tidigare räckte det exem-
pelvis med att den försäkrades arbetsförmåga var nedsatt jämfört 
med arbete som är normalt förekommande på arbetsmarknaden. Det 
krävdes också enbart varaktigt nedsatt arbetsförmåga, inte som i dag 
stadigvarande nedsättning. Det fanns även möjlighet att väga in 
andra faktorer än de rent medicinska vid prövning av rätt till ersätt-
ning, exempelvis försäkrades ålder, tidigare utbildning och bosättning. 

Som framgått tidigare var beviljandet som störst under mitten av 
2000-talet. År 2005 uppbar ca 540 000 försäkrade sjukersättning. 
Antalet individer som har sjukersättning har därefter minskat succe-
sivt över tid. I december 2019 uppgick antalet personer med sjuk-
ersättning till knappt 250 000. Av dessa var omkring 60 procent 
personer som hade fått sin ersättning beviljad före lagändringen den 
1 juli 2008 och 40 procent personer som beviljats sjukersättning efter 
den 1 juli 2008. Den kraftigaste nedgången i antal personer med 
sjukersättning skedde från mitten av 2008 till början av 2012. En 
viktig orsak till denna utveckling är de regelförändringar som genom-
fördes den 1 juli 2008 som innebar skärpta krav för att beviljas stadig-
varande sjukersättning, samtidigt som den tidsbegränsade sjukersätt-
ningen avskaffades.  

Av naturliga skäl minskar huvudgrupp 1 fortlöpande, dvs. per-
soner som beviljats sjukersättning enligt reglerna som gällde före juli 
2008. Varje år minskar gruppen genom att försäkrade uppnår 65 års 
ålder och därmed inte längre kan få sjukersättning.9 Det sker alltså 
heller inget inflöde till gruppen, eftersom man inte kan nybeviljas sjuk-
ersättning enligt dessa äldre regler. Mot bakgrund av det stora antal 
försäkrade som hade sjukersättning före juli 2008 är gruppen, trots 
att det har gått tretton år sedan regeländringarna, fortfarande relativt 
stor. I slutet av år 2019 uppgick gruppen till ca 144 000 individer. 

Det som särskilt utmärker denna grupp är att de individer som 
ingår omfattas av reglerna om steglös avräkning, se avsnitt 14.2.4. 

 
9 En liten andel avlider också och lämnar på så sätt försäkringen. 
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Till skillnad från andra försäkrade med sjukersättning eller aktivi-
tetsersättning har denna grupp också möjlighet att studera, arbeta 
ideellt (utan inkomst) m.m. utan att det påverkar rätten till eller ut-
betalning av ersättningen.  

15.3.1 Förvärvsarbete med steglös avräkning 

Som tidigare nämnts kan försäkrade som beviljats sjukersättning enligt 
reglerna som gällde före juli 2008 arbeta enligt reglerna för steglös 
avräkning.  

Antalet personer som uppbar sjukersättning ökade kraftigt under 
2000-talets början. Mellan åren 2004 och 2008 var det nästan 
500 000 personer som hade sjukersättning (antalet inkluderar såväl 
personer med tidsbegränsad som icke tidsbegränsad sjukersättning). 
Bakgrunden till reglerna för steglös avräkning var att regeringen 
sökte lösningar för att minska antalet personer med sjukersättning 
och skapa drivkrafter för att återvända till arbetsmarknaden. Innan 
regelverket med steglös avräkning infördes var det färre än en pro-
cent av dem som en gång beviljats sjukersättning tills vidare som 
återgick till arbetskraften varje år. Utgångspunkten var att reglerna 
skulle bidra till att öka arbetsutbudet för denna grupp.10 Förvänt-
ningen när steglös avräkning infördes var att de personer som använ-
der sig av möjligheten att arbeta utan att förlora sin rätt till sjuker-
sättning successivt skulle utöka sitt arbetsutbud. När reglerna om 
steglös avräkning infördes var utgångspunkten att de skulle bidra till 
att öka arbetsutbudet, att reglerna skulle vara så transparenta och 
enkla som möjligt och att administrationen av regelverket skulle vara 
enkel, men utan att systemet av allmänheten skulle upplevas som 
alltför generöst eller orättvist.11    

 
10 ISF, rapport 2018:11, Steglös avräkning, s. 8, Försäkringskassan, rapport 2007:12 ”Vägen 
tillbaka” och prop. 2007/08:124, s. 37. 
11 Prop. 2007/08:124, s. 46. 
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En försäkrad som inte ansöker i förväg omfattas i vissa fall inte längre 
av regelverket 

En situation som kan uppstå är om den försäkrade inte ansöker om 
steglös avräkning innan han eller hon börjar arbeta, och det inte 
heller föreligger någon giltig anledning till att den försäkrade har 
gjort en för sen ansökan eller att ansökan har uteblivit. I sådant fall 
blir reglerna i 36 kap. 9–21 §§ samt 110 kap. 50–52 §§ SFB tillämp-
liga i stället för reglerna i 37 kap. SFB. Rätten till ersättning kan i 
detta fall omprövas på samma sätt som för personer som beviljats 
sjukersättning enligt reglerna som gäller från och med den 1 juli 2008.  

15.3.2 Vilka personer använder sig av steglös avräkning? 

I avsnitt 15.2 redogörs för utvecklingen över tid bl.a. vad gäller an-
talet försäkrade som använder möjligheten till arbete med steglös 
avräkning och sammansättningen av gruppen. 

ISF konstaterar att det finns skillnader mellan de som omfattas 
av steglös avräkning och som använder sig av regelverket eller ej.12 
Personer som använder sig av steglös avräkning har egenskaper som 
vanligtvis värderas högt på arbetsmarknaden. jämfört med de som 
inte använder regelverket. Några egenskaper som identifieras är att 
de personer som använder sig av steglös avräkning, jämfört med de 
som inte använder sig av reglerna, 

 har högre utbildning.  

 är yngre än de som inte använder sig av steglös avräkning.  

 har inkomstbaserad sjukersättning, dvs. sjukersättning som i högre 
grad är baserad på tidigare arbetsinkomster. 

 har partiell, i stället för hel, sjukersättning.  

Gruppen som har använt sig av steglös avräkning är i genomsnitt 
mellan fem och sex år yngre än de som inte använt sig av möjlig-
heten, oavsett sjukersättningens omfattning. De som har partiell er-
sättning kan lättare utöka sitt arbetsutbud eftersom de redan har 
etablerade kontakter med arbetslivet. Det är vanligare att kvinnor 
har partiell sjukersättning än att män har det. Men bland de med hel 

 
12 ISF, rapport 2018:11.  
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respektive partiell sjukersättning, är det små skillnader i vilken om-
fattning kvinnor och män använder sig av steglös avräkning. De som 
använder sig av steglös avräkning har alltså typiskt sett en relativt 
starkare position på arbetsmarknaden jämfört med gruppen som inte 
använder steglös avräkning.  

De med partiell sjukersättning använder steglös avräkning mer än 
de som har hel sjukersättning. Andelen personer som har använt steg-
lös avräkning är ungefär dubbelt så stor för de med partiell sjuker-
sättning än för de med hel sjukersättning De kan lättare utöka sitt 
arbetsutbud eftersom de redan har etablerade kontakter med arbets-
livet. Det är vanligare att kvinnor har partiell sjukersättning än att 
män har det. Men bland de med hel respektive partiell sjukersättning, 
är det små skillnader i vilken omfattning kvinnor och män använder 
sig av steglös avräkning. 

ISF fann inga stora skillnader i fördelningen av diagnoser mellan 
gruppen som har använt och gruppen som inte har använt steglös 
avräkning. Resultaten tyder enligt ISF på att sjukdomsdiagnosen 
som Försäkringskassans har angivit i beslutsunderlaget för att bevilja 
sjukersättning inte har haft någon större betydelse för om personen 
har använt steglös avräkning eller inte. En intressant observation som 
utredningen kan konstatera att ISF gör är dock kring diagnosgrup-
pen ”skador och förgiftningar”. I gruppen som har använt steglös 
avräkning är det cirka fyra procentenheter fler som har en huvuddia-
gnos inom denna diagnosgrupp än bland gruppen som inte har använt 
steglös avräkning. Inom diagnoskapitlet finns diagnoser som gäller 
bestående skador i rörelseorganen efter olyckor, till exempel whip-
lashskador. Diagnoskapitlet innehåller också sjukdomsdiagnoser 
som sätts vid narkotikamissbruk och annan missbruksproblematik.  

I övrigt kan konstateras att ISF också bedömer att skillnaderna i 
diagnos är så små mellan kvinnor och män att det inte motiverar att 
särredovisa statistiken på samma sätt som för omfattningen på sjuk-
ersättningen.   
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Det är framför allt försäkrade över 50 år som använder steglös 
avräkning 

Av tidigare redovisning framgår att nästan 90 procent av alla som 
arbetade med steglös avräkning 2019 var äldre än 50 år. Andelen har 
ökat över tid. Detta beror sannolikt på att några nya försäkrade inte 
kommer in i gruppen och att andelen äldre därmed ökar över tid.  

En annan möjlig förklaring är att personer i denna åldersgrupp 
har en bättre anknytningsgrad till arbetsmarknaden. De kan i större 
utsträckning ha arbetat innan de beviljades sjukersättning och har 
därmed bättre förankring på arbetsmarknaden, även fast de nu får 
sjukersättning. 

Personer där sjukersättningen har minskat till noll kronor 
eller upphört 

För vissa försäkrade med sjukersättning minskar ersättningen till 
noll kronor. Det beror t.ex. på att de har haft en arbetsinkomst som 
överstiger åtta prisbasbelopp. För vissa försäkrade upphör också 
rätten till ersättning för att den försäkrade har avsagt sig rätten till 
sjukersättning, eller så har Försäkringskassan dragit in deras rätt till 
sjukersättning. 

Detta är relativt ovanligt. Under åren 2009 till 2016 hade 3 328 per-
soner som arbetade ett eller flera år med steglös avräkning fått 
sjukersättningen minskad till noll kronor under minst en månad. 
Detta var vanligare bland kvinnor än bland män och vanligare bland 
personer med partiell sjukersättning än bland personer med hel 
sjukersättning.13 Av de personer som avsäger sig rätten till sjuk-
ersättning är det fler som gör det efter att de har använt steglös 
avräkning jämfört med gruppen som inte har använt steglös avräk-
ning. De flesta av personerna som har fått sjukersättningen minskad 
till noll kronor har använt steglös avräkning under alla kalenderår 
som det varit möjligt. Granskningen visar också att det vanligaste är 
att personer som använt steglös avräkning är kvar i samma bransch 
och hos samma arbetsgivare.14 

De flesta som lämnar sjukersättningen efter att ha använt steglös 
avräkning gör det eftersom det har fungerat bra att arbeta och för att 

 
13 ISF, 2018:11, s. 54. 
14 ISF, 2018:11, s. 57. 
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de upplever att de mår bättre. Men många personer lämnar också sjuk-
ersättningen för att de vill fortsätta att arbeta men vill slippa admini-
strationen kring steglös avräkning, för att de är rädda för återbetal-
ningskrav eller för att de upplever det som besvärande att de inte har 
rätt till vare sig sjuklön eller sjukpenning under tid med steglös av-
räkning. 

Sistnämnda orsaker till att lämna sjukersättningen liknar de för-
klaringar som finns för att personer från första början väljer att inte 
arbeta med steglös avräkning, och som diskuteras vidare i de följande 
avsnitten. 

Färre än beräknat använder steglös avräkning 

Enligt kommittédirektiven är utgångspunkten för uppdraget att upp-
muntra delaktighet i samhällslivet genom bland annat studier och 
arbete för personer med sjukersättning. Den fortsatta analysen syftar 
därför till att undersöka varför inte fler försäkrade använder sig av 
möjligheten att arbeta med steglös avräkning. När steglös avräkning 
infördes i januari 2009 hade omkring 420 000 personer rätt att använda 
reglerna. Gruppen har därefter successivt minskat allteftersom 
personerna har uppnått åldern då de inte lägre kan få sjukersättning. 
I en mindre omfattning beror minskningen också på att försäkrade 
har avsagt sig sjukersättningen eller att personer som haft ersättningen 
har avlidit.  

Vid införandet av regelverket var beräkningen att ca 70 000 år-
ligen skulle använda sig av steglös avräkning15. I praktiken har det 
blivit betydlig färre, se avsnitt 15.2.1. Att möjligheten till att använda 
sig av steglös avräkning inte används i större utsträckning kan delvis 
bero på egenskaper och uppfattningar hos individerna i gruppen. En 
annan möjlig förklaring är att det begränsade antalet individer som 
använder sig av möjligheten kan hänga samman med hur regelverket 
är utformat. Avsikten var att reglerna om steglös avräkning skulle 
vara transparenta och enkla att administrera, men inte upplevas som 
alltför generösa eller orättvisa av allmänheten.  

 
15 I Prop. 2007/08:124, s. 85, utgick regeringen ifrån Försäkringskassans uppskattning att ca 
70 000 personer kommer att ansöka om steglös avräkning. 
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15.3.3 Möjliga förklaringar till varför inte fler väljer att 
förvärvsarbeta enligt reglerna för steglös avräkning  

Under följande avsnitt diskuteras ett antal faktorer, interna och externa, 
som kan anses utgöra möjliga förklaringar till varför möjligheten att 
arbeta utifrån reglerna om steglös avräkning används endast i den 
begränsade utsträckning som är fallet. Genom granskningen avser 
utredningen att undersöka om regelverket eller tillämpningen av det-
samma har inslag som ger incitament till att avstå från förvärvsarbete. 

Inspektionen för socialförsäkringen har granskat reglerna för 
steglös avräkning.16 Granskningen visar bl.a. att omfattningen av 
förvärvsarbete för de som använder sig av steglös avräkning ökar 
över tid, men antalet personer är fortfarande inte i närheten av de 
nivåer som beräknades när reglerna infördes. De flesta arbetar bara 
så mycket att de inte riskerar att behöva betala tillbaka sjukersätt-
ningen och går därigenom miste om en inkomstförstärkning som ett 
eventuellt ytterligare ökat arbetsutbud ger.17 

I en rapport från IFAU från samma år utvärderas effekterna av 
steglös avräkning i sjukersättningen på ersättningstagarnas arbetsut-
bud och utbildningsnivåer.18 Den teoretiskt förväntade effekten är 
enligt IFAU positiv. Nästan inga sjukersättningstagare arbetade alls 
på delen med ersättning innan reformen, och för denna grupp är den 
teoretiskt förväntade effekten positiv. Utifrån resultaten i rapporten 
menar IFAU emellertid att reformen inte har haft någon positiv 
effekt på vare sig arbetsutbud eller utbildningsnivåer för vare sig hel- 
eller delersättningstagare. Resultaten skulle enligt rapportförfatta-
ren kunna tolkas som att de ekonomiska incitamenten av steglös 
avräkning inte är tillräckligt stora för att förmå sjukersättnings-
tagarna att använda sin restarbetsförmåga och öka sitt arbetsutbud. 
En annan möjlighet kan vara en osäkerhet kring att få behålla sin 
ersättning och tilltron till löftet om att rätten till ersättning inte ska 
omprövas om ersättningstagaren genom arbete uppvisar en viss arbets-
förmåga. Ytterligare en förklaring kan vara att det saknas tillräcklig 
efterfrågan på arbetstagare med nedsatt arbetsförmåga. Det borde då 
vara vanligare att deltidsersatta utökar sitt arbetsutbud än heltids-
ersatta eftersom de står närmare arbetsmarknaden. Resultaten visar 

 
16 ISF 2018:11. 
17 Försäkringskassan, svar på ISF rapport 2018:11, 2018-06-25. 
18 IFAU, Rapport 2018:6, Andersson J, ”Ekonomiska incitament till arbete inom sjukförsäk-
ringssystemet – effekter av steglös avräkning”. 
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dock inte på någon positiv effekt av steglös avräkning för denna 
grupp. Det gäller även effekten på utbildning, vilket är ett utfall som 
inte borde påverkas av efterfrågesidan. En annan förklaring till att 
resultaten inte pekar på några sysselsättnings- eller utbildningseffek-
ter för gruppen med steglös avräkning kan vara att gruppens rest-
arbetsförmåga generellt sett är låg.  

I en äldre underlagsrapport från Finanspolitiska rådet19 diskuteras 
många frågor kopplade till socialförsäkringarna, däribland steglös 
avräkning och dess marginaleffekter. Rapporten är författad året efter 
att reglerna om steglös avräkning infördes. Rapporten redogör för 
en inställning som är positiv till regelverket om steglös avräkning 
och utredarna skriver att steglös avräkning sannolikt ökar incita-
menten till förvärvsarbete. Utredarna argumenterar för att steglös 
avräkning ökar incitamenten att förvärvsarbeta i högre grad än vad 
vilande sjukersättning gör. 

En viktig aspekt som kan förklara skillnaderna i rapporterna och 
respektive slutsatser är vilka grupper av försäkrade som har studerats. 
IFAU har, för att hitta likvärdiga grupper före och efter regel-
ändringarna i juli 2008 att studera, valt att fokusera på gruppen med 
så svår hälsoproblematik att de skulle beviljas sjukersättning med de 
nya striktare regler som gäller för icke tidsbegränsad sjukersättning 
i dag. Genom den matchningsstrategi som används i rapporten jämförs 
således endast ersättningstagare som enligt IFAU ”inte påverkades 
av förändringen av kraven för sjukersättning”20 

ISF anför i sin rapport, som tillkommit efter IFAU:s rapport, 
bl.a. om IFAU:s urvalsmetod att ”Effekter på arbetsutbudet mäts i 
rapporten genom att jämföra ett antal utfall kopplade till arbetsut-
budet mellan de personer som har möjlighet och de personer som 
inte har möjlighet att använda sig av steglös avräkning. Exempelvis 
tolkas en högre inkomst för gruppen som omfattas av steglös avräk-
ning som en positiv effekt på arbetsutbudet. Att skatta effekterna på 
arbetsutbudet genom att jämföra utbudet hos de två grupperna är 
dock problematiskt. Ett stort problem är att de regelförändringar 
som samtidigt infördes i socialförsäkringen medförde att det blev 
betydligt svårare att beviljas sjukersättning efter den 1 juli 2008 än 

 
19 Hägglund P, Skogman Thoursie P (2010): De senaste reformerna inom sjukförsäkringen: 
En diskussion om deras förväntade effekter; Finanspolitiska rådet publicerar utöver den årliga 
rapporten även underlagsrapporter av fristående forskare och utredare i skriftserien Studier i 
finanspolitik. 
20 IFAU 2018:6, s. 6 och 23. 
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före och att de som beviljats sjukersättning enligt reglerna som bör-
jade gälla efter detta datum har betydligt sämre hälsa och arbets-
marknadsutsikter. I rapporten försöker man hantera detta genom ett 
matchningsförfarande som syftar till att finna personer som har 
samma (identiska) egenskaper för ett antal centrala variabler. Genom 
matchningsförfarandet undersöks därmed endast en del av den grupp 
som omfattas av steglös avräkning – och det är den del som har sämre 
arbetsmarknadsutsikter än vad gruppen som helhet har.” 

Utredningen kan konstatera att resultaten som IFAU presenterar 
i rapporten därmed får läsas med viss försiktighet. De kan vara kor-
rekta för den grupp som IFAU har studerat, men enligt IFAU:s 
urvalsmodell omfattas inte hela gruppen som omfattas av reglerna 
om steglös avräkning. Eftersom det är stora skillnader mellan reglerna 
för att beviljas sjukersättning före juli 2008 och reglerna fr.o.m. 
denna tidpunkt, är det också stora skillnader mellan gruppernas sam-
mansättning, samt deras förutsättningar för att t.ex. använda en 
restarbetsförmåga för förvärvsarbete. Regelverket om steglös avräk-
ning infördes för att en större del av de försäkrade med sjukersät-
tning beviljad före juli 2008 skulle få mer incitament att använda en 
restarbetsförmåga, och utifrån en uppfattning att sådan restförmåga 
även fanns hos flera personer i denna grupp, bl.a. eftersom många 
hade beviljats sjukersättning och inte alltid renodlat på medicinska 
grunder. Genom att studera endast den andel med sämst hälsa i 
denna grupp – som alltså enligt utgångspunkten i IFAU:s rapport 
skulle ha beviljats sjukersättning även med de betydligt striktare re-
glerna efter juli 2008 – utesluts till stor del den grupp som reglerna 
framför allt avsåg att omfatta, och där möjligheten till restarbets-
förmåga som kan användas sannolikt är som störst. 

Målgruppens sammansättning påverkar nivån på användandet 
och utvecklingen över tid 

Som har beskrivits ovan så kan det antas att de som beviljades sjuk-
ersättning före juli 2008 har en större arbetsförmåga, i vart fall vid 
den tidpunkt då sjukersättning beviljades jämfört med de två andra 
huvudgrupperna i utredningens analys. Ett av skälen till detta är 
regelverkets konstruktion före 2008; försäkrade fick alltså då bl.a. 
sin arbetsförmåga bedömd mot normalt förekommande arbeten. En 
annan aspekt är det stora antal personer som beviljades sjukersätt-
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ning under tiden 2003–2008 med en topp 2005. Som tidigare kunnat 
konstateras var det även andra faktorer än rent medicinska som 
vägdes in vid bedömning av rätt till ersättning och detta bidrog också 
till det höga beviljandet av sjukersättning under denna tidsperiod.  

I förarbetena anger att det kan förutsättas att det finns personer 
inom gruppen som har en kvarvarande arbetsförmåga.21 Regeringen 
hänvisade till att det enligt flera underökningar finns kvarstående 
arbetsförmåga hos en betydande andel av personer med sjukersätt-
ning. I en studie av Försäkringskassan22 uppgav cirka 12 procent av 
gruppen att man skulle kunna utföra arbete med vissa förändringar 
av arbetsförhållandena – även utan ekonomiska incitament. Ungefär 
samma resultat erhölls i det s.k. Pilaprojektet.23 Regeringen noterade 
även att det förelåg stora regionala skillnader och att dessa rimligen 
inte kunde bero på skillnader i hälsa och/eller arbetsförmåga.24 

Antalet personer som har sjukersättning enligt reglerna som gällde 
före juli 2008, och som alltså skulle kunna använda reglerna om steg-
lös avräkning, har minskat i takt med att de uppnår åldern då man 
inte längre kan ha sjukersättning. Med ökande ålder och längre tid 
med sjukersättning minskar också sannolikheten för att en försäkrad 
ska börja använda sig av reglerna om steglös avräkning. I dessa fall 
har många de försäkrade varit borta från arbetsmarknaden under 
flertalet år. 

Av figur 15.4 framgår att det skett en förskjutning av de ålders-
grupper som använder steglös avräkning. Åldersgrupperna 60+ och 
50–59 har ökat medan yngre åldersgrupper har minskat. Av intresse 
är också att antalet personer som använder möjligheten till arbete 
med steglös avräkning har minskat över tid, medan andelen personer 
har ökat (se figur 15.5). Vid reglernas införande 2009 använde endast 
1,9 procent av målgruppen möjligheten att arbeta med steglös av-
räkning medan det år 2019 var 4,7 procent.  

Denna ökning beror på att de personer som omfattas av regel-
verket har blivit färre medan antalet som använder steglös avräkning 
legat kvar på en förhållandevis konstant nivå under hela perioden. 

 
21 Prop. 2007/08:124, s. 48–50. 
22 Försäkringskassan, Möjliga vägar ut ur sjuk- och aktivitetsersättning, 2008:2. 
23 Pilaprojektet innefattade en genomgång och granskning av samtliga långa sjukfall, tidsbe-
gränsade sjukersättningar och aktivitetsersättningar. I oklara eller svårbedömda ärenden an-
litas en utomstående utredningstjänst för bedömning av medicinskt tillstånd och arbetsför-
måga. Pilaprojektet genomförs på uppdrag av regeringen i samarbete med Försäkringskassan 
och Arbetsförmedlingen. 
24 Prop. 2007/08:124, s. 38. 
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Antalet personer som har använt sig av steglös avräkning har varierat 
mellan ca 8 000 och 10 000 personer och antalet personer som har 
partiell sjukersättning är en tredjedel av antalet personer med hel 
sjukersättning.  

En möjlig förklaring till att andelen ökat skulle kunna vara att 
möjligheten har blivit mer känd över tid hos de försäkrade som 
omfattas. Av statistiska uppgifter framgår att ett litet antal användare 
tillkommer varje år, som inte tidigare har använt sig av regelverket. 

En annan möjlig förklaring skulle kunna vara att de som faktiskt 
använder sig av möjligheten att arbeta enligt reglerna för steglös av-
räkning tidigare har tillhört en yngre ålderskategori och att dessa 
personer fortsätter att använda möjligheten till arbete högre upp i 
åldrarna. Av statistiken framgår att det främst är åldersgrupperna 
50–59 år och 60+ som använder sig av möjligheten att arbeta med 
steglös avräkning.  

Ytterligare en möjlig förklaring är att den medicinska utveck-
lingen över tid har medfört vissa framsteg som gör att försäkrade 
som tidigare haft nedsatt arbetsförmåga numera har fått eller återfått 
arbetsförmåga. Detta skulle i så fall kunna medföra att något fler, 
sett som andel av den potentiella gruppen, prövar att arbeta med steg-
lös avräkning. 

I denna analys är det slutligen viktigt att ha i åtanke att den grupp 
som över tid har använt möjligheten till steglös avräkning är liten. 
Även om andelen som använder regelverket har ökat från 1,9 pro-
cent 2009 till 4,7 procent 2019, handlar det samtidigt om en minsk-
ning från ca 9 000 individer till ca 6 000 individer. Även förklar-
ingsmodeller som kan tänkas ha inneburit små förändringar i antalet 
personer som påverkas kan således få relativt stort utslag i den andel 
som använder möjligheten till steglös avräkning. 

Svårigheter att hitta passande arbete 

En möjlig förklaring till att inte fler använder sig av möjligheten att 
arbeta med steglös avräkning är att det är svårt att hitta ett passande 
arbete.  

Försäkringskassan genomförde under 2009 och 2010 en enkät-
studie och intervjuer med personer som tillhör gruppen som om-
fattas av steglös avräkning. Dessa undersökningar visade att de stark-
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aste drivkrafterna till att förvärvsarbeta för försäkrade med sjuker-
sättning var lusten och viljan att börja arbeta och möjligheten till 
steglös avräkning. En drivande faktor var för många att få ett arbete 
som är anpassat efter deras behov och förutsättningar. Ett arbete har 
också en social funktion och gör det möjligt att träffa människor och 
ha kontakt med arbetskamrater.25 

En förutsättning för att möjligheten att arbeta ska användas av 
den försäkrade är, utöver en önskan att arbeta, emellertid också att 
det finns ett arbete som han eller hon kan få. Detta innebär att en 
viktig förklaring till varför inte fler med sjukersättning väljer att 
förvärvsarbeta kan vara arbetsmarknadens konstruktion och att 
dessa personer inte kommer in på arbetsmarknaden, trots en vilja att 
arbeta. 

Arbetslösheten har sedan 1990-talets kris etablerat sig på en högre 
nivå och kvalifikationskraven har höjts, organisationer har slimmats 
och det har generellt sett blivit svårare för personer med en nedsatt 
hälsa att få och behålla ett arbete. Personer med funktionsnedsätt-
ning är i lägre utsträckning i arbetskraften, har en lägre sysselsätt-
ning och en högre arbetslöshet än övriga befolkningen. Enligt 
Funktionsrätt Sverige har personer med funktionsnedsättning ofta 
svårigheter med att möta de varierande krav som omvärlden och ar-
betsplatsen uppställer. Det kan också handla om rent fysiska hinder 
i arbetsmiljön. Sysselsättningsgraden för personer med funktions-
nedsättning är lägre, fördomar och diskriminering förekommer 
liksom otillräcklig kunskap om hur arbetssituationen kan göras till-
gänglig för alla. Möjligheterna att bli anställd är inte densamma som 
för andra.26 Enligt Försäkringskassan är det vidare generellt svårt för 
unga individer och särskilt svårt för individer med funktionshinder 
att komma in på arbetsmarknaden.27 DHR framhåller att det är en 
hög andel av personer med funktionsnedsättning som är långtids-
arbetslösa oavsett konjunkturläge, både i dagsläget och i ett histo-
riskt perspektiv. Många som söker arbete får en praktikplats i ett par 
månader och får sedan gå vidare till en ny praktikplats. Att det är 
svårt för personer med funktionsnedsättning att hitta arbete beror 

 
25 Försäkringskassan, Uppföljning av hur det går för dem som ansökt om att arbeta med steg-
lös avräkning och kännedom om de nya reglerna, 2009, Svar på regleringsbrev, Dnr 104604-
2009 och Försäkringskassan, Steglös avräkning – förvärvsarbete, studier och ideellt arbete, 
2010, Svar på regleringsbrev, dnr 090969-2010. 
26 Svar från Funktionsrätt Sverige på fråga från utredningen, se avsnitt 2.2. 
27 Försäkringskassan, Tio år med aktivitetsersättning, s. 12. 
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främst på bristande fysisk tillgänglighet på arbetsplatser och negativa 
attityder eller okunskap hos arbetsgivare.28 Som tidigare konstate-
rats finns också svårigheter med den diskrepans som föreligger 
mellan att vissa personer anses ha en arbetsförmåga i förvärvsarbete 
jämfört med dessa personers reella möjligheter att faktiskt kunna få 
ett sådant arbete. 

Redan i förarbetena inför införandet av reglerna om steglös 
avräkning konstaterades att orsakerna till att inte fler hade använt 
möjligheten till att arbeta med vilande sjukersättning främst var 
svårigheterna att hitta passande arbeten, men att det också kunde 
konstateras att inställningen inte varit särskilt positiv hos arbets-
givare eller arbetsförmedlingar till att personer med aktivitets- eller 
sjukersättning försöker komma in i eller återgå till arbetslivet.29 

I en rapport från Finanspolitiska rådet beskriver utredarna att be-
räkningar visade på att drygt 54 000 personer skulle komma att bli 
utförsäkrade under 2010.30 Många av dessa hade stått utanför arbets-
marknaden under flera år och många av dem hade psykiska diagno-
ser. Det beskrivs även att risken är att många av dessa personer har 
förlorat stora delar av sitt humankapital. Hit ska inte bara antal år 
utan arbetslivserfarenhet räknas utan även avsaknad av möjligheter 
till internutbildning på jobbet, andra kompetenshöjande insatser, 
självförtroende och motivation som följer med att arbeta. Att varit 
borta från arbetsmarknaden i sju år kan betyda att man hamnat långt 
efter i kompetens jämfört med personer som under samma period 
kunnat arbeta.  

En ytterligare fråga som utredarna ställde sig i rapporten Studier 
i finanspolitik 2010/5 är om dagens arbetsmarknad överhuvudtaget 
erbjuder jobb till alla dem som varit borta länge från arbetsmark-
naden. Enklare arbeten som tidigare fanns konstaterar man har för-
svunnit och är inte lönsamma för arbetsgivare med de lönenivåer 
som gäller i dag; detta alltså redan 2010, denna utveckling har fort-
satt. Om sådana enklare jobb är önskvärda eller inte är en politisk 
fråga, fortsätter utredarna i rapporten och menar att lönesubven-
tionen inom ramen för de regler som då gällde för nystartsjobb 
kanske inte räcker för att sådana jobb ska skapas – subventionen är 
ju tänkt att fasas ut när arbetstagaren blivit mer produktiv med tiden. 

 
28 Svar från DHR på fråga från utredningen, se avsnitt 2.2. 
29 Prop. 2007/08:124, s. 37–38. 
30 Rapport 2010/5, Finanspolitiska rådet. 
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Eftersom studien är från 2010 bör dock dessa slutsatser enligt ut-
redningen läsas med viss försiktighet; anställningsstödens genero-
sitet kan bl.a. har förändrats sedan dess. 

Inte heller steglös avräkning har som primärt syfte att skapa nya 
jobb. Att inte särskilt många tagit del av dessa åtgärder kan tyda på 
att det behövs helt andra ekonomiska incitament för att arbetsgivare 
ska lockas att anställa personer som förlorat eller saknar tillräckliga 
kvalifikationer.31  

Utredningen kan konstatera att det är en rad faktorer som måste 
sammanfalla på ett gynnsamt sätt för att ett arbete ska fungera. Det 
måste finnas någon form av framtidsutsikt i arbetet för att de eko-
nomiska riskerna för den enskilde (exempelvis risken för återkrav 
och utebliven ersättning vid tillfällig sjukdom) ska vara motiverade. 
De ”enklare” arbeten som arbetsmarknaden i dag erbjuder är dock 
alltmer av tillfällig natur, med tillfälliga anställningar, behovsanställ-
ningar och krav på uppdrag genom eget företag. Utvecklingen av 
arbetsmarknaden får sägas ha varit försvårande för denna grupp 
människor. 

I svar till utredningen från flera organisationer för personer med 
funktionsnedsättning har beskrivits bl.a. hur de försäkrade har svårt 
att hitta arbeten med kontinuitet. Bristen på arbeten består bl.a. i 
bristande fysisk tillgänglighet och negativa attityder från arbetsgivare. 
Andra förutsättningar som måste fungera är kopplingen till andra 
system, såsom stöd från Arbetsförmedlingen, ev. personlig assistans 
och transport.32 

Som redogjordes för i föregående avsnitt tycks arbetsmarknads-
aspekten utgöra ett mindre hinder för de försäkrade som har partiell 
sjukersättning. Dessa individers arbetsförmåga är redan som grund-
förutsättning högre än för dem som har hel sjukersättning. Vidare 
har de individer som har partiell ersättning ofta också ett arbete på 
deltid och har därför lättare att trappa upp i arbetstid vid en förbätt-
ring av arbetsförmågan. Dessa personer har således i regel en starkare 
förankring på arbetsmarknaden och kan därmed lättare öka omfatt-
ningen på sitt arbete.  

 
31 Hägglund P, Skogman Thoursie P (2010): De senaste reformerna inom sjukförsäkringen, 
En diskussion om deras förväntade effekter, s. 37. 
32 Svar från DHR, Funktionsrätt Sverige, RSMH och Unga rörelsehindrade på fråga från 
utredningen, se avsnitt 2.2. 
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Dessa personer använder följaktligen också steglös avräkning i 
högre utsträckning än de försäkrade som har hel sjukersättning.33 
Detta inte förvånande och samma slutsats drar ISF34 samt förut-
spåddes även vid införande av regelverket.35  

IFAU fann i en granskning visst stöd för att närheten till arbets-
marknaden spelar roll för effekten av steglös avräkning. Resultaten 
tyder på en positiv effekt för personer med hel ersättning ifall de 
arbetade i nära anslutning till är de beviljandes sjukersättning, Denna 
grupp var dock liten och det är därför enligt IFAU svårt att dra säkra 
slutsatser utifrån denna analys.36 

Arbetsgivarperspektivet 

För arbetsgivare som har anställda som har sjukersättning finns ett 
antal faktorer som behöver hanteras. En del aspekter är kopplade till 
kollektivavtalade förmåner. Ofta finns kollektivavtalade ersättningar 
som är kopplade till om den försäkrade har sjukersättning och om 
arbetstagaren får helt eller delvis nedsatt arbetsförmåga. Arbets-
givare behöver ha vetskap om den anställde har sjukersättning och 
arbetar enligt reglerna för steglös avräkning, så övriga ersättningar 
kan hanteras korrekt. Det gäller t.ex. utbetalning av sjuklön. Detta 
är särskilt aktuell vid nyrekryteringar, då det inte nödvändigtvis fram-
går att arbetstagaren har sjukersättning och/eller att den försäkrade 
inte informerar arbetsgivaren om det.  

Ekonomiska incitament för att arbeta  

Steglös avräkning tillåter arbetsinkomster för personer med hel 
sjukersättning upp till ett prisbasbelopp utan att det påverkar stor-
leken på utbetalningen av sjukersättningen. 2021 är prisbasbeloppet 
47 800 kronor. Arbetsinkomster över fribeloppet, upp till åtta pris-
basbelopp, minskar sjukersättningen med 50 procent av denna så 
kallade reduceringsinkomst.  

Sjukersättning betalas dock inte ut till den del summan av den 
beräknade sjukersättningen och reduceringsinkomsten överstiger 

 
33 Se t.ex. ISF Rapport 2018:11 och Försäkringskassan, svar på ISF:s rapport 2018:11, 2018-06-25. 
34 ISF, 2018:11, s. 30. 
35 Prop. 2007/08:124, s. 87–89. 
36 IFAU 2018:6. 
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8 prisbasbelopp. Om sjukersättningen tillsammans med den beräknade 
förvärvsinkomsten överstiger 8 prisbasbelopp ska därför en ytter-
ligare reducering göras av sjukersättningen. Det kan innebära att en 
försäkrad som har en hög inkomst får hela sin sjukersättning bort-
reducerad. 

Syftet med reformen var att med hjälp av ekonomiska incitament 
förmå försäkrade som tillhör målgruppen att återgå i arbete. En för-
klaring till att det inte är fler personer i denna grupp arbetar med 
steglös avräkning skulle kunna vara att de försäkrade visserligen har 
en förbättrad arbetsförmåga, men väljer att inte använda sig av denna 
för att det ekonomiska utfallet inte bedöms vara tillräckligt gynn-
samt. I så fall skulle det alltså ändå saknas tillräckliga ekonomiska 
incitament för den enskilde att välja att använda en förbättrad arbets-
förmåga för arbete. 

Att ekonomiska incitament generellt påverkar individer är väl-
känt.37 Det är emellertid oklart hur de ekonomiska incitamenten i 
form av steglös avräkning närmre påverkar personer med sjukersätt-
ning och deras drivkraft att arbeta. I förarbetena diskuteras marginal-
effekter och ett uttalat mål med reglerna var att i möjligaste ut-
sträckning hålla nere marginaleffekterna så att det ska löna sig för 
den enskilde att öka sitt arbetsutbud.38 Marginaleffekten uttrycker 
hur mycket en person får behålla av en inkomstökning efter att skatt 
och eventuella ersättningar och bidrag är avdragna. En marginal-
effekt på 100 procent innebär att personen inte får behålla någon del 
av inkomstökningen, eftersom bidrag och ersättningar etc. minskar 
när inkomsten ökar. Är marginaleffekten noll procent får personen 
i stället behålla hela inkomstökningen. För steglös avräkning är 
marginaleffekten ca 30 procent för arbetsinkomster upp till fribe-
loppet.39 Marginaleffekten är något högre för personer med bostads-
tillägg.40 Marginaleffekten ökar också för arbetsinkomster över fri-
beloppet eftersom sjukersättningen då reduceras med 50 procent av 
inkomsten. Det innebär att för inkomster över fribeloppet är den 
sammantagna marginaleffekten ofta 80 procent eller mer beroende 
på om personer har bostadstillägg eller inte. Marginaleffekten är 

 
37 Se t.ex. Køstol A R, Mogstad M (2014): How financial incentives induce disability insurance 
recipients to return to work. 
38 Prop. 2007/8:124, s. 48. 
39 Beroende på skattesatsen i kommunen den försäkrade bor i.  
40 Se ISF, 2018:11, bilaga 4, för information om hur till exempel avtalsförsäkringar, arbets-
skadelivränta eller bostadstillägg påverkas av steglös avräkning. 
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högre om den beräknade preliminära sjukersättningen tillsammans 
med den beräknade förvärvsinkomsten överstiger 8 prisbasbelopp, 
eftersom det i så fall ska göras ytterligare reducering av sjukersätt-
ningen. 

Den förväntade effekten av att vara berättigad till steglös avräk-
ning beror enligt IFAU på hur varje individ värderar konsumtion 
jämfört med fritid och hur många arbetstimmar en avvägning mellan 
dessa parametrar resulterar i. Denna avvägning beror i sig på vilken 
arbetsförmåga man har och vilken påfrestning, eller onytta, man får 
från arbete. För personer som väljer att arbeta enligt regelverket med 
vilande ersättning kan effekten både vara negativ och positiv. Sam-
mantaget är dock den förväntade effekten av reformen positiv, 
eftersom det var få som arbetade med vilande ersättning. Personer 
som med vilande ersättning inte väljer att arbeta på delen med er-
sättning, kan förmås att börja arbeta genom steglös avräkning efter-
som kompensationen för att arbeta en extra timme är högre. De kan 
också välja att stanna kvar på samma arbetsutbud om de även med 
den högre möjliga kompensationen, med hänsyn till den nytta arbete 
ger, fortfarande värderar ytterligare konsumtion lägre jämfört med 
bibehållen omfattning av fritid. Om det finns en restarbetsförmåga 
bland de som väljer att inte arbeta utan steglös avräkning, borde 
responsen av reformen vara positiv så länge inte samtliga dessa har 
preferenser som gör att de inte vill arbeta oavsett de finansiella 
incitamenten.41 

IFAU når emellertid slutsatsen att systemet med steglös avräk-
ning inte har haft någon positiv effekt, varken på arbetsutbud eller 
utbildningsnivåer och varken för personer med hel eller partiell er-
sättning. Myndigheten anger att resultaten skulle kunna tolkas som 
att de ekonomiska incitamenten av steglös avräkning inte är till-
räckligt stora för att förmå sjukersättningstagarna att använda sin 
restarbetsförmåga och öka sitt arbetsutbud.42 Hypotesen utvecklas 
inte närmare utan presenteras som möjlig förklaring. 

I en underlagsrapport till Finanspolitiska rådet anges att det finns 
två skillnader mellan steglös avräkning och vilande sjukersättning 
som talar för att steglös avräkning ger en starkare ekonomisk drivkraft. 
Skillnaderna är att marginaleffekten är 50 procent för inkomster 
mellan ett och åtta prisbasbelopp samt att det inte finns någon tids-

 
41 IFAU, 2018:6, s. 10. 
42 IFAU, 2018:6. 
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begränsning för hur länge en person kan använda sig av steglös av-
räkning. Detta talar enligt Finanspolitiska rådet för att steglös avräk-
ning skulle kunna ge större effekter på arbetsutbudet än vilande 
sjukersättning.43 

Frågan om bristande ekonomiska incitament som förklaring till 
varför steglös avräkning ändå inte används i högre utsträckning disku-
teras emellertid inte i denna rapport. 

Fribeloppen har stark påverkan på användandet 

Ett centralt resultat i ISF:s granskning av steglös avräkning är att 
fribeloppet i hög utsträckning påverkar hur mycket personerna 
arbetar. De allra flesta som använder steglös avräkning ökar sitt 
arbetsutbud över tid, men endast så mycket att de fortfarande ryms 
inom fribeloppet.  

Fribeloppen styr i hög grad i vilken omfattning försäkrade använ-
der möjligheten att arbeta med steglös avräkning. Det beror på att 
arbetsinkomster som ryms inom fribeloppet inte påverkar hur mycket 
sjukersättning som betalas ut. För samtliga år, utom år 2009, finner 
ISF att det vanligaste arbetsinkomstintervallet för de personer som 
har hel sjukersättning är det intervall som ligger strax under fribe-
loppet. Många personer som använder steglös avräkning ökar sitt 
arbetsutbud över tid, men endast så mycket så att de fortfarande har 
inkomster under fribeloppet. Tack vare detta slipper den försäkrade 
även en del administration. ISF konstaterar samtidigt att denna grupp 
i dessa fall går miste om den inkomstförstärkning som ett ytterligare 
ökat arbetsutbud ger. 

Fribeloppets nivå tycks således styra i hur stor omfattning per-
soner som använder steglös avräkning väljer att arbeta. Mycket talar 
enligt ISF för att ett höjt fribelopp skulle kunna påverka arbetsut-
budet i gruppen med steglös avräkning. Dock finns enligt ISF också 
en risk att ett ökat fribelopp kan uppfattas som alltför generöst av 
allmänheten. För många arbetstagare med partiell sjukersättning är 
fribeloppet lågt satt och riskerar att göra steglös avräkning mindre 
attraktivt. För personer med inkomster över fribeloppet, och som 

 
43 Hägglund P, Skogman Thoursie P (2010): De senaste reformerna inom sjukförsäkringen, 
En diskussion om deras förväntade effekter. 
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använder steglös avräkning, upplevs en stor osäkerhet över att få en 
betydligt lägre inkomst vid kortare sjukfrånvaro. 

Sjukersättning lämnas inte till den del summan av den beräknade 
sjukersättningen och reduceringsinkomsten överstiger 8 prisbasbe-
lopp. Det är väldigt få personer som kommer upp i dessa belopp. År 
2009 motsvarade det 342 400 kronor. Det året var det endast 0,3 pro-
cent av personerna som använde steglös avräkning som hade en be-
räknad sjukersättning och reduceringsinkomst som översteg åtta 
prisbasbelopp.  

Enligt ISF är fribeloppet inte lika styrande för personer med par-
tiell sjukersättning som för personer med hel sjukersättning. An-
delen som arbetar under fribeloppet minskade mellan åren 2009 och 
2015 för gruppen med halv sjukersättning. För gruppen som har en 
fjärdedels sjukersättning har utvecklingen varit oförändrad och för 
gruppen som har tre fjärdedels sjukersättning ökade andelen som har 
inkomster som ryms inom fribeloppet en aning. Det är alltså inte 
lika tydligt när det gäller personer med partiell sjukersättning, att de 
i så hög utsträckning har inkomster som innebär att sjukersättningen 
inte minskas. För dessa försäkrade gäller snarare att de i högre ut-
sträckning tjänar strax över fribeloppet. Utredningen anser att en 
möjlig förklaring till detta är att det är svårare för personer med 
partiell sjukersättning att exakt bedöma arbetsinkomsten, eftersom 
arbetsutbudet är högre för dessa personer. Även ISF anser att detta 
utgör en möjlig förklaring.44 

Majoriteten av de som väljer att arbeta enligt reglerna för steglös 
avräkning stannar vid gränsen innan sjukersättningen börjar redu-
ceras. Detta får enligt utredningen anses utgöra ytterligare ett bevis 
på att det ekonomiska incitamentet har betydelse; det framstår inte 
som sannolikt att samtliga dessa personer har en förbättrad arbets-
förmåga som stannar precis under gränsen för när sjukersättningen 
ska börja minskas.  

Subjektiva och objektiva ekonomiska incitament 

En fråga som uppstår kring de ekonomiska incitamenten är om dessa 
beror på subjektivitet hos individen eller om systemet faktiskt ger 
svaga ekonomiska incitament. 

 
44 ISF, 2018:11, s. 95. 
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Utredningen har inte funnit stöd för att reglerna med steglös 
avräkning de facto ger svaga ekonomiska incitament för arbete. Så-
ledes bedöms detta inte vara anledningen till att försäkrade prövar 
att arbeta enligt detta regelverk. Även jämfört med möjligheten för 
försäkrade som beviljats sjukersättning enligt reglerna som gäller 
fr.o.m. juli 2008, med vilande ersättning för arbete, framstår reglerna 
om steglös avräkning som avsevärt mer gynnsamma. 

En annan fråga är de subjektiva incitamenten; här blir snarare frågan 
om den enskilde uppfattar sådant som ansträngningen med att arbeta, 
osäkerheten om inkomster som kan medföra att man blir åter-
betalningsskyldig som skäl för att avstå från att arbeta enligt reglerna 
för steglös avräkning. Utredningen bedömer att det tycks föreligga 
sådana subjektiva skäl till varför systemet inte används i högre ut-
sträckning. Exempelvis är det en klar majoritet av de försäkrade som 
arbetar som endast gör det i en omfattning så att inkomsterna ryms 
inom fribeloppet. 

Systemets generositet vad gäller ekonomiska incitament måste 
också ställas i relation till försäkringens grundprinciper: att sjuker-
sättning beviljas för långvarigt nedsatt arbetsoförmåga och att den 
avser att ersätta inkomstförlust vid arbetsoförmåga. Hur stor ersätt-
ning, och hur länge ersättningen ska kunna behållas, även när den 
försäkrade får eller återfår arbetsförmåga utgör centrala avvägningar. 

Trygghetsaspekten – riskeras återkrav,  
framtida ersättning och försörjning? 

De försäkrade som omfattas av reglerna om steglös avräkning har i 
realiteten en stor trygghet genom att deras rätt till sjukersättning 
inte påverkas om de prövar att arbeta. Fungerar inte arbetet kan de 
återgå till den beviljade sjukersättningen och riskerar inte att få er-
sättningen indragen, även om arbetsförmåga har uppvisats genom att 
personen har arbetat.  

Den som vill använda sig av steglös avräkning ska ansöka om detta 
innan han eller hon börjar arbeta. Det krävs endast ansökan om man 
arbetar med inkomst. En försäkrad som lämnar in en ansökan efter 
att arbete har påbörjats eller som inte lämnar in någon ansökan alls, 
kan få sin ersättning omprövad om han eller hon inte har en giltig 
anledning för detta. Om ersättningen omprövas omfattas den för-
säkrade inte längre av reglerna om steglös avräkning.  
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Även om dessa försäkrade alltid har kvar rätten till ersättning 
(förutsatt att om de ska arbeta med inkomst lämnar in sin ansökan 
innan arbetet påbörjas) finns ändå ett antal trygghetsaspekter att ta 
hänsyn till och som kan påverka benägenheten att använda reglerna 
för steglös avräkning. Exempelvis har personer i denna målgrupp 
inte rätt till sjuklön eller sjukpenning om de mer tillfälligt skulle bli 
sjuka under en period med arbete. De personer som har partiell 
sjukersättning har rätt till sjukpenning och sjuklön på den del de inte 
har sjukersättning. I förarbetena till reglerna om steglös avräkning 
motiveras detta med att det inte är acceptabelt att en person får räkna 
inkomsten från ett arbete som utförs på samma tid som sjukersätt-
ning har beviljats som grund för en sjukpenninggrundande inkomst 
(SGI).45 

Den som har ansökt om och arbetar enligt reglerna om steglös 
avräkning förväntas således också kunna arbeta. Det innebär i sin tur 
att personer som använder steglös avräkning behöver ha en ekono-
misk beredskap om de skulle bli kortvarigt sjuka. Om sjukfallet blir 
mer långvarig kan i stället sjukersättningen omräknas med hänsyn 
till att den försäkrade har lägre inkomst från arbete än vad som tidi-
gare hade förväntats. I dessa fall kan det dock bl.a. vara viss efter-
släpning i systemen som gör att justering av utbetalningar av ersätt-
ningen först kan genomföras efter ett tag. 

ISF:s granskning visar att många av de personer som avsäger sig 
sjukersättning gör det för att de har upplevt att det är besvärande 
inte ha rätt till vare sig sjuklön eller sjukpenning vid arbete med steg-
lös avräkning.  

Personer som har använt sig av systemet med steglös avräkning 
kan också behöva återbetala utbetald sjukersättning två år efter året 
man arbetat enligt reglerna för steglös avräkning. Detta blir t.ex. 
fallet om inkomsterna från förvärvsarbetet vid avstämningen två år 
senare visar sig har överstigit de föranmälda, beräknade inkomsterna. 
Det tycks således inte i första hand vara de ekonomiska incitamenten 
som avgör om de försäkrade arbetar med steglös avräkning och/eller 
om de arbetar med inkomster som är högre än fribeloppet. ISF:s 
granskning bekräftar också att återbetalningskrav är ett problem för 
många personer som arbetat med steglös avräkning. Av dem som 
använder dessa regler är det flera som också är ekonomiskt och 
socialt mer utsatta. För dem kan även förhållandevis blygsamma 

 
45 Prop. 2007/08:124, s. 66–67. 
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skulder få påtagliga konsekvenser. Detta gäller i synnerhet eftersom 
återkravet regleras först två år efter att personen arbetade med steg-
lös avräkning.46 ISF:s granskning visar också att vissa personer har 
avsagt sig rätten till sjukersättning för att de har varit rädda för åter-
betalningskrav.47 

Medför systemet med steglös avräkning en upplevd risk att förlora 
framtida rätt till sjukersättning?  

Denna grupp skiljer sig från grupp 2 och 3 genom att det inte finns 
någon faktisk risk att förlora framtida rätt till ersättning för att man 
har prövat att förvärvsarbeta med steglös avräkning. Som tidigare 
nämnts finns emellertid också aspekten med en upplevd risk att ändå 
kunna bli av med ersättningen. Eftersom det krävdes en långvarigt 
nedsatt arbetsförmåga för att ersättningen skulle kunna beviljas, finns 
en rimlig upplevd motsättning i att ändå kunna uppvisa arbetsför-
måga utan att det leder till en omprövning av ersättningen eftersom 
den försäkrade därmed har visat att han eller hon inte längre har en 
varaktigt nedsatt arbetsförmåga. Det tycks alltså finnas en sådan 
upplevd risk att bli av med rätt till ersättningen, det beskrivs också 
som en rädsla bland de berörda försäkrade att våga pröva att arbeta. 
Denna uppfattning skulle också delvis kunna sägas motsvara att 
ersättningstagaren gör en värdering av den försörjningstrygghet som 
sjukersättningen innebär och att man ogärna riskerar denna, även om 
reglerna i praktiken är generösa i detta avseende. IFAU beskriver 
denna förklaringsmodell som ”bristande trovärdighet”, i den del av 
reformen som utlovar att rätten till ersättning inte ska omprövas 
genom att ersättningstagaren arbetar och därmed uppvisar en viss 
arbetsförmåga.48 En förklaring till att färre än förväntat använder sig 
av möjligheten att arbeta med steglös avräkning skulle i så fall kunna 
vara att de inte litar på reglerna och att sjukersättningen verkligen är 
fredad även om man arbetar och uppvisar arbetsförmåga. 

Enligt en undersökning som genomfördes efter att reglerna in-
fördes den 1 januari 2009, var kännedomen om reglerna relativt hög 
– drygt 80 procent av dem som inte hade ansökt kände till reglerna.49 

 
46 ISF, 2018:11, s. 15. 
47 ISF, 2018:11, s. 64. 
48 IFAU, 2018:6, s. 23. 
49 Demoskop (2009). 
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Däremot var det relativt vanligt att de som hade ansökt om steglös 
avräkning var oroliga att Försäkringskassan ändå skulle dra in eller 
minska sjukersättningen.50 En sådan oro kan naturligtvis dämpa in-
tresset och att våga arbeta enligt reglerna om steglös avräkning.  

Enligt DHR och Funktionsrätt Sverige är rädslan att förlora sjuk-
ersättning – som för de allra flesta utgör den grundläggande försörj-
ningen – mycket utbredd.51 I sammanhanget kan konstateras att det 
dock inte finns någon statistisk om hur utbredd denna uppfattning 
är hos samtliga berörda försäkrade. Information från organisationen 
Sveriges Fontänhus Riksförbund52 bekräftar dock bilden av en ut-
bredd rädsla. Flera av Sveriges Fontänhus medlemmar vågar inte 
börja arbeta av rädsla för att inte få tillbaka sin sjukersättning om de 
misslyckas med sitt arbetsförsök. Uppfattningen bland flera med-
lemmar är att det har visat sig vara svårt att få tillbaka ersättningen 
under dessa omständigheter. Vidare beskrivs att det inte är ovanligt 
att organisationens medlemmar misslyckas första gången de försö-
ker pröva att arbeta och att de även behöver vila och återhämtning 
innan de kan göra ett nytt försök.  

Sammantaget kan konstateras att det är svårt att dra några säkra 
slutsatser om hur försäkrades rädsla att förlora sin rätt till ersättning 
påverkar deras incitament att pröva att arbeta enligt reglerna för 
steglös avräkning. Utredningen bedömer dock att det är sannolikt 
att denna uppfattning är relativt vanlig bland de försäkrade som om-
fattas av reglerna för steglös avräkning. Sannolikt än rädslan dock än 
mer utbredd för de personer som tillhör grupp 2 och 3.  

Regelverket är administrativt mödosamt för såväl enskilda som 
för Försäkringskassan  

En tänkbar förklaring till att avsevärt färre än förväntat arbetar enligt 
reglerna för steglös avräkning är att utformningen av regelverket 
samt administrationen uppfattas som svårtillgängligt, svårt att över-
blicka och att det är administrativt mödosamt. Det kan i så fall med-
föra att försäkrade avstår från att arbeta för att de inte förstår förut-
sättningarna för steglös avräkning, eller bedömer det administrativa 

 
50 Hägglund, Skogman Thoursie, Rapport till Finanspolitiska rådet 2020/5, s. 19. 
51 Svar från Funktionsrätt Sverige och DHR på fråga från utredningen, se avsnitt 2.2. 
52 Sveriges Fontänhus Riksförbund stödjer människor som lever med psykisk ohälsa på vägen 
till återhämtning och arbetar med bl.a. arbetslivsinriktad samt social rehabilitering för dessa 
personer. 
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arbetet vara så ansträngande i sig att arbete med steglös avräkning 
inte är värd mödan. Slutsatser från flera tidigare studier är att infor-
mationen om regler och hur ett program eller en reform fungerar 
bidrar till genomslaget av reformen.53 Ju enklare regelverket är desto 
troligare är det att fler använder sig av reformen och att effekten 
därmed blir större. 

ISF har studerat denna fråga och konstaterat att regelverket om 
steglös avräkning är administrativt mödosamt för både Försäkrings-
kassan och den försäkrade.54Avsikten med reglerna var att de skulle 
vara transparenta och enkla att administrera, men utan att systemet 
skulle upplevas som alltför generöst eller som orättvist av allmän-
heten. Bl.a. ISF:s granskning visar dock att reglerna inte är fullt så 
transparenta och enkla att administrera som avsett. Administrationen 
är betydande för en person som använder steglös avräkning. Per-
soner som vill börja använda steglös avräkning måste lämna in en 
skriftlig ansökan till Försäkringskassan. I ansökan ska personen upp-
skatta hur många timmar per vecka hen kommer att arbeta och hur 
stora inkomsterna kommer att vara. En ansökan måste göras för 
varje kalenderår personen vill arbeta enligt reglerna för steglös av-
räkning. 

ISF:s granskning visar också att administrationen för en person 
som använder sig av steglös avräkning beror på hur väl han eller hon 
lyckas beräkna sin förväntade förvärvsinkomst. En person som har 
svårt att i förväg uppskatta sin framtida inkomst behöver ha om-
fattande kontakter med Försäkringskassan redan efter några års arbete 
med steglös avräkning. Eftersom det kan vara svårt att uppskatta 
framtida inkomster, är det många personer som får stora återbe-
talningskrav. År 2016 fick var tionde person som arbetade med 
steglös avräkning ett återbetalningskrav på 10 000 kronor eller mer.  

ISF visar i sin granskning att steglös avräkning är utformat så att 
det blir omfattande administration. Regelverket kräver att man är en 
välorganiserad person som fortlöpande lämnar in ändringar av 
inkomster och inkomstuppgifter till Försäkringskassan – fram-
för allt för den som arbetar och har en inkomst över fribeloppet. 
Personen bör göra en tillförlitlig bedömning av framtida inkomster 
och samtidigt ha en ekonomisk beredskap för eventuellt framtida 

 
53 Se ISF, 2018:11, s. 66 med hänvisning till Chetty R, Saez E (2013): Teaching the Tax Code: 
Earnings Responses to an Experiment with EITC Recipients, s. 1–5. 
54 ISF, Rapport 2018:11. 
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återbetalningskrav. Personer som har rätt till sjukersättning och ar-
betar har heller inte rätt till sjuklön eller sjukpenning på den del 
personen har sjukersättning. Det innebär att dessa personer även 
behöver ha en ekonomisk beredskap för inkomstbortfall vid tillfällig 
sjukfrånvaro. ISF anser att detta ställer höga krav på en grupp män-
niskor som i hög grad är ekonomiskt utsatta och som ofta har kro-
niska sjukdomar och funktionsnedsättningar. 

Personer som använder steglös avräkning ska anmäla om inkom-
sten förändras på ett sätt som kan innebära att den slutliga sjuker-
sättningen blir lägre än den beräknade preliminära sjukersättningen. 
På så vis kan den försäkrade själv bidra till att Försäkringskassan inte 
betalar ut för mycket sjukersättning. De minskar i så fall även risken 
för att Försäkringskassan behöver kräva tillbaka pengar vid avstäm-
ningen två år senare.  

Bilden av systemet med steglös avräkning som mödosamt utifrån 
de försäkrades perspektiv bekräftas också av DHR, Funktionsrätt 
Sverige, Förbundet Unga rörelsehindrade och RSMH. Regelverket 
upplevs bl.a. som svåradministrerat; den försäkrade måste b.la. göra 
en uppskattning hur mycket man beräknar att man ska tjäna. Varierar 
inkomsten, på ett sätt som inte motsvarar uppgifterna i ansökan, upp-
står en stor administrativ börda. För personer med psykisk ohälsa kan 
det vara en begränsning.  

Administrativ tungroddhet är en delförklaring till att personer 
avstår från att arbeta med steglös avräkning. Ett förhållandevis stort 
antal ärenden i ISF:s granskning visar dock att personer även har av-
sagt sig rätten till sjukersättning för att slippa administrationen kring 
steglös avräkning.55 

Betydande administration även för Försäkringskassan  

ISF har funnit att administrationen av systemet med steglös av-
räkning även är omfattande för Försäkringskassan. Det är svårt för 
Försäkringskassan att hinna med alla de beslut och eventuella om-
räkningar som är nödvändiga innan en person får börja arbeta med 
steglös avräkning. Myndighetens handläggare behöver ofta kontakta 
personer som vill använda steglös avräkning när det saknas uppgifter 
i ansökan. De behöver också ta kontakt när personen har använt fel 

 
55 ISF, Rapport 2018:11, s. 64. 
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ansökningsblankett eller när ansökan kommit in till myndigheten 
först efter att personen har börjat arbeta. Försäkringskassan behöver 
också använda resurser för att stämma av den slutgiltiga sjukersätt-
ningen för personer som har använt steglös avräkning två år tidigare. 
Om avstämningen resulterar i ett återbetalningskrav tar detta ytter-
ligare resurser i anspråk av Försäkringskassan.  

År 2015 ändrade Försäkringskassan efter en dom i Högsta för-
valtningsdomstolen56 tillämpningen i de fall där en person arbetar del 
av året. Före domen kunde en person som påbörjat ett arbete med 
steglös avräkning under den senare delen av året bli återbetalnings-
skyldig för den sjukersättning som betalats ut innan denne började 
arbeta. Efter domen är detta inte längre möjligt. Konsekvensen av 
domen är att fribeloppet anpassas till det antal månader som är kvar 
på året från det att arbetet med steglös avräkning påbörjats. Anpass-
ningen av fribeloppet har krävt ytterligare resurser från Försäkrings-
kassan för att handlägga dessa ärenden.  

ISF menar att det skulle bli enklare för både den enskilde och för 
Försäkringskassan om Försäkringskassan skulle få direktåtkomst till 
inkomstuppgifter. Försäkringskassan skulle då få möjlighet att korri-
gera utbetalningar av sjukersättning löpande under året för de fall där 
det visar sig att den enskilda personens inkomstprognos av någon 
anledning inte stämmer överens med den faktiska inkomsten. Ytter-
ligare en åtgärd som skulle kunna minska osäkerheten kring eventu-
ellt negativa konsekvenserna av att arbeta med steglös avräkning är 
att Försäkringskassan inför ett beräkningsstöd. Det skulle ge den 
enskilde personen hjälp att beräkna hur sjukersättningen påverkas 
vid olika arbetsinsatser.  

I rapporten diskuteras olika sätt att förbättra regelverket kring 
steglös avräkning genom att göra det enklare att förstå och tillämpa, 
utan att systemet blir alltför generöst eller orättvist. Det handlar om 
ökad information och förenklingar, både för de som använder sig av 
steglös avräkning och för Försäkringskassan. ISF konstaterade även 
att det vore eftersträvansvärt med en uppföljning av den enskildes 
arbete med steglös avräkning med en diskussion kring individens 
framtid. Den skulle till exempel kunna handla om individens möjlig-
heter till fortsatt arbete utan sjukersättning eller om någon form av 
rehabiliterande åtgärd skulle kunna vara aktuell för att ytterligare 
stärka den enskildes arbetsutbud. 

 
56 HFD 2015 ref. 10. 
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Utredningen kan i likhet med ISF konstatera att tillvägagångs-
sättet med beräknande av vilken ersättning den enskilde kommer få 
med tillämpandet av steglös avräkning innehåller administrativt 
betungande delar. På Försäkringskassans hemsida finns en formel 
för beräkning av hur sjukersättningen minskar när man arbetar – det 
s.k. reduceringsbeloppet. Reduceringsbeloppet = (den försäkrades 
beräknade inkomst – fribeloppet) – dividerat med två. I dagsläget 
saknas mer utvecklade stöd till försäkrade för att kunna beräkna steg-
lös avräkning.  

Vilken information ger Försäkringskassan till de försäkrade som har 
eller har rätt att ansöka om steglös avräkning av sjukersättningen? 

En delfråga kring administrationen av regelverket är huruvida för-
säkringen och möjligheten till steglös avräkning är tillräckligt känd 
för de försäkrade som omfattas av reglerna? Om reglerna är okända, 
eller om de försäkrade har en felaktig uppfattning om innebörden, 
kan detta medföra att de väljer att inte använda sig av dem. 

ISF konstaterade att det inte har gjorts några riktade informa-
tionsinsatser till alla personer som omfattas av steglös avräkning 
sedan år 2010. Informationen som finns på Försäkringskassans 
webbsida var vidare så begränsad att det enligt ISF troligtvis finns 
personer som har återfått en arbetsförmåga som inte känner till möj-
ligheten att arbeta utan att rätten till sjukersättning omprövas. Mot 
bakgrund av rapporten gjorde Försäkringskassan ett riktat utskick i 
maj 2019 till personer med sjukersättning som omfattas av reglerna 
om steglös avräkning, hade inkomst men inte använde reglerna. För-
säkringskassan har också uppdaterat informationen på hemsidan. 

Trots bristen på information under flertalet år fanns fortfarande 
ett nyinflöde av personer som tidigare inte använt sig av möjligheten 
till steglös avräkning. År 2016 beviljades nästan 900 personer som 
tidigare inte använt sig av möjligheten, vilket motsvarar drygt tio 
procent av samtliga som använde steglös avräkning under detta år. 
Men nyinflödet har minskat över tid, år 2015 var nyinflödet drygt 
1 100 personer och året innan var det nästan 1 400 personer. 

En utmaning är att information som inte direkt riktas till gruppen 
som omfattas av steglös avräkning också är tillgänglig för den grupp 
som beviljats sjukersättning senare än i juli år 2008. Men denna 
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grupp har inte rätt att använda steglös avräkning. Det för med sig att 
informationen kan förvirra mer än förtydliga. 

15.3.4 Arbete inom den så kallade åttondelen 

En försäkrad som har sjukersättning som är beviljad enligt reglerna 
som gällde före juli 2008 och som vill förvärvsarbeta behöver som 
huvudregel göra detta med stöd av reglerna om steglös avräkning. 
Det finns emellertid även en möjlighet för vissa att arbeta i begränsad 
omfattning utan att föranmäla detta till Försäkringskassan och be-
höva göra en ansökan. Det gäller dem som dels har hel sjukersättning, 
dels arbetade i begränsad omfattning inom åttondelen även före 
införandet av reglerna om steglös avräkning i januari 2009, se när-
mare avsnitt 14.2.2 om åttondelen och 14.2.4 om denna möjlighet 
för just grupp 1.  

Betydelsen av systemet med åttondelen är svår att värdera för såväl 
försäkrade som beviljats sjukersättning med nyare eller äldre regler 
som för försäkrade med aktivitetsersättning. Det finns ingen stati-
stik för hur denna möjlighet används. Sannolikt har den begränsad 
betydelse för grupp 1. Den som önskar att arbeta en begränsad 
mängd kan göra så, inte bara uppgående till en åttondel av heltid utan 
upp till fribeloppet utan att storleken på utbetalningar av sjukersätt-
ningen påverkas. En anledning till att i stället fortsätta arbeta inom 
åttondelen är att när detta arbete väl godkänts krävs inte en ny 
ansökan varje år. 

15.3.5 Studier under tid med sjukersättning 

För denna grupp påverkas inte rätten till sjukersättning av att den 
försäkrade studerar. Detta kan jämföras med de försäkrade som 
beviljats sjukersättning enligt reglerna som trädde i kraft den 1 juli 
2008 eller de som har aktivitetsersättning, där ersättningen blir vil-
ande under tid med studier.57 

Denna grupp har således en jämförelsevis mycket förmånlig möj-
lighet att kunna studera med bibehållen utbetalning av sjukersättning. 

 
57 För vilande ersättning ska studierna vara av sådan karaktär och omfattning att de förutsätter 
att den försäkrade använder en arbetsförmåga som han eller hon antogs sakna när beslutet om 
förmånen fattades. 
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Eftersom det inte finns någon anmälningsskyldighet för de försäk-
rade i denna grupp som väljer att studera saknas statistik på området. 
Utredningen har därför inte närmre kunnat analysera hur många för-
säkrade ur denna grupp som studerar med bibehållen sjukersättning. 

I den tidigare nämnda granskningen av IFAU om steglös avräk-
ning konstaterar myndigheten att utbildningsnivån bland de för-
säkrade som omfattas av steglös avräkning inte har höjts genom 
reformen.58 Eftersom det för denna målgrupp är möjligt att studera 
med bibehållen ersättning studerade IFAU även effekten på benäg-
enheten att öka den för individen högsta utbildningsnivån. IFAU 
anger att resultatet inte visar att steglös avräkning har haft en positiv 
effekt för att sysselsätta sig med utbildning, vilket är ett utfall som 
inte borde påverkas av efterfrågesidan.59 

Möjligheten till studier synes i vart fall mot bakgrund av IFAU:s 
resultat trots de förmånliga villkoren användas i mycket begränsad 
utsträckning. En möjlig förklaring är att de studier som finns till-
gängliga inte passar gruppen. Som konstaterats tidigare består grup-
pen till stor del av äldre individer och över tid utgör denna andel en 
allt större del. Redan när reglerna om steglös avräkning infördes var 
40 procent av gruppen över 59 år. Det är känt att äldre generellt 
studerar i mindre utsträckning än yngre. På liknande sätt kan studier 
på högre nivå anses ställa krav på förmågor liknande arbetsförmåga, 
något gruppen kan anses sakna, särskilt med utgångspunkt i det urval 
som gjordes i IFAU:s rapport (där den studerade gruppen valdes 
utifrån kriterierna att den antogs ha kunnat beviljas sjukersättning 
även enligt reglerna fr.o.m. juli 2008). 

15.3.6 Uppdrag, ideellt arbete, fritidsverksamhet, hemarbete 
m.m. under tid med sjukersättning 

För denna grupp påverkas inte rätten till sjukersättning av vad den 
försäkrade gör på fritiden, t.ex. ägnar sig åt ideellt arbete (utan in-
komst) m.m. Detta gäller även om sysslorna kan innebära att den 
försäkrade uppvisar arbetsförmåga.  

 
58 IFAU, Rapport 2018:6, Andersson J, ”Ekonomiska incitament till arbete inom sjukförsäk-
ringssystemet – effekter av steglös avräkning”. 
59 Uppgifterna baserades på högsta utbildningsnivå vid utgången av varje år. Den högsta ut-
bildningsnivån mäts som minst nio respektive tio års grundskoleutbildning, gymnasieutbild-
ning, eftergymnasial utbildning upp till två år, eftergymnasial utbildning mist två år samt forskar-
utbildning. 
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15.3.7 Slutsatser om huvudgrupp 1 – försäkrade som beviljats 
sjukersättning före juli 2008 

Utifrån redogörelsen ovan kan utredningen dra ett antal slutsatser 
avseende den grupp försäkrade som har icke tidsbegränsad sjuker-
sättning och har beviljats sådan före juli 2008. 

– Situationen för gruppen skiljer sig på flera avgörande sätt från de 
försäkrade som beviljats sjukersättning enligt reglerna som gäller 
fr.o.m. den 1 juli 2008. Denna grupp saknar de skyldigheter som 
de andra grupperna omfattas av, såsom anmälningsskyldighet vid 
förbättrad arbetsförmåga oavsett om man arbetar eller inte. Det 
finns således en betydligt större frihet för denna grupp att arbeta 
ideellt, studera och delta i samhällslivet på andra sätt utan att rätten 
till ersättning påverkas. 

– Endast ett mycket begränsat antal av de försäkrade som har möj-
lighet att använda reglerna om steglös avräkning har gjort så över 
tid. Över tid har andelen som använder reglerna om steglös avräk-
ning ökat, men de har samtidigt blivit färre till antalet. Andelen är 
dock alltjämt låg och fortfarande inte i närheten av de nivåer som 
regeringen hoppades på när reglerna infördes.  

– Det är framför allt försäkrade med en relativt sett starkare posi-
tion som använder sig av reglerna om steglös avräkning och det 
är vanligare att personer med partiell sjukersättning arbetar med 
steglös avräkning än att personer med hel sjukersättning gör det. 
Det kan dessutom konstateras att de flesta arbetar bara så mycket 
att de inte riskerar att behöva betala tillbaka sjukersättningen, det 
vill säga så att inkomsten hamnar under fribeloppet.  

Utredningen kan konstatera att ett antal faktorer utgör troliga sam-
verkande delförklaringar till varför reglerna om arbete genom steglös 
avräkning används endast i begränsad utsträckning.  

– De försäkrade i denna grupp är människor som har bedömts ha en 
varaktigt nedsatt arbetsförmåga till exempel på grund av kroniska 
sjukdomar. Det gör i sig att många inte har möjlighet att arbeta. 

– Svårigheter att hitta ett arbete som passar vad gäller innehåll och 
omfattning. 
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– De ekonomiska incitamenten synes inte vara tillräckligt starka, 
vilket visas bland annat genom att majoriteten av dem som väljer 
att arbeta med steglös avräkning gör det utan att få inkomst över 
fribeloppet. Det är även troligt att en oro hos de försäkrade som 
rörande risken för framtida återkrav har betydelse. 

– Regelverket kring steglös avräkning är utformat på ett sådant sätt 
att administrationen är betungande både för individen och för 
Försäkringskassan. Mycket av administrationen kring steglös av-
räkning, både för individen och för Försäkringskassan, beror på 
den enskilda personens svårighet att uppskatta sin framtida in-
komst korrekt. 

Sammantaget finns med andra ord ett antal delförklaringar till att 
denna grupp inte förvärvsarbetar i större utsträckning än vad som är 
fallet i dag. I hur stor utsträckning gruppen studerar eller ägnar sig 
åt föreningsliv eller andra sysslor är svårare att besvara då statistik 
saknas om det. 

15.4 Huvudgrupp 2 och 3: Försäkrade som har 
beviljats sjukersättning enligt reglerna som 
trädde i kraft den 1 juli 2008 respektive 
försäkrade som har aktivitetsersättning för 
nedsatt arbetsförmåga 

Varken de som har beviljats sjukersättning enligt regelverket som 
gäller från och med den 1 juli 2008 eller de som har beviljats aktivi-
tetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga omfattas av reglerna 
för steglös avräkning. Dessa försäkrade kan i stället:  

– Ha ersättningen vilandeförklarad för att förvärvsarbeta eller 
studera, 

– Förvärvsarbeta inom den s.k. åttondelen om man har hel ersätt-
ning, utan att varken rätten till ersättning eller utbetalning av 
densamma påverkas, 

– I viss utsträckning ha uppdrag, engagera sig i ideell verksamhet 
m.m. utan att utan att varken rätten till ersättning eller utbetal-
ning av densamma påverkas.  

918 ( 2864 )



SOU 2021:69 Arbete, studier och uppdrag m.m. – problemanalys 

739 

För personer med aktivitetsersättning gäller dessutom att dessa 
försäkrade kan:  

– Delta i aktiviteter enligt 33 kap. 21–25 §§ SFB under tiden de har 
ersättning, 

– Ha s.k. prövotid för studier. 

Som framgår i följande avsnitt har möjligheterna för bland annat ar-
bete, studier, fritidsintressen under tid med aktivitetsersättning 
granskats i en rad rapporter och skrivelser. Dessa aspekter har dock 
inte granskats i samma omfattning vad gäller specifikt under tid med 
sjukersättning för gruppen försäkrade som beviljats sjukersättning 
enligt regelverket som gäller från och med den 1 juli 2008.  

15.4.1 Möjliga förklaringar till varför inte fler arbetar 
med vilande sjukersättning 

Både de som har beviljats sjukersättning enligt nuvarande regelverk 
och de som har beviljats aktivitetsersättning på grund av nedsatt 
arbetsförmåga har möjlighet att få ersättningen vilandeförklarad för 
förvärvsarbete. Av statistiken i avsnitt 15.2 framgår dock att relativt 
få använder denna möjlighet. I följande avsnitt diskuteras en rad 
tänkbara faktorer som kan förklara varför så är fallet. 

Begränsad arbetsförmåga? 

Sammanfattningsvis kan konstateras att båda dessa grupper består av 
individer som av Försäkringskassan bedömts ha en nedsatt, och där-
med begränsad arbetsförmåga. Att relativt få av de försäkrade använ-
der möjligheten till vilande ersättning för arbete kan mot denna bak-
grund sägas vara rimligt. 

Likväl kan det tänkas att de personer som beviljats ersättning får 
eller återfår arbetsförmåga, varför det ändå kan antas finnas en viss, 
om ändå begränsad, arbetsförmåga i grupperna.  
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Arbetsförmågan hos personer som har beviljats sjukersättning enligt 
regelverket som gäller fr.o.m. den 1 juli 2008 (huvudgrupp 2) 

Arbetsförmågan hos de som har beviljats sjukersättning enligt regel-
verket som gäller fr.o.m. den 1 juli 2008 torde vara mycket begrän-
sad. Detta med hänsyn till att de försäkrades arbetsförmåga ska ha 
bedömts som nedsatt för all överskådlig framtid sett till arbeten på 
hela arbetsmarknaden för att de ska kunnat beviljats ersättningen. 
Dessutom ska alla rehabiliteringsmöjligheter ha bedömts vara ut-
tömda för rätt till ersättning.60 Sannolikheten för att försäkrade som 
beviljats sjukersättning enligt dessa kriterier ska få eller återfå arbets-
förmåga torde mot denna bakgrund således vara små. Om en hög 
andel av personerna i denna grupp trots allt skulle arbeta eller studera 
med vilande sjukersättning, skulle det snarast kunna vara ett tecken 
på att prövningen av rätten till ersättning varit för generös jämfört 
med det aktuella regelverket. Dock ska framhållas att bedömningen 
av om arbetsförmågan kan anses vara stadigvarande nedsatt och om 
ytterligare rehabilitering kan leda till att den försäkrade får eller åter-
får arbetsförmåga baseras på den kunskap som är tillgänglig vid tid-
punkten för prövning av rätt till ersättning. Det kan förstås t.ex. 
utvecklas nya medicinska behandlingsmetoder och nya former av ar-
betshjälpmedel som möjliggör för vissa av dem som bedömts stadig-
varande arbetsoförmögna att trots allt återfå arbetsförmåga. Det kan 
alltså tänkas att det finns en grupp försäkrade som kan använda 
reglerna om vilande ersättning för att pröva sina förmågor.  

Ifall de försäkrades hälsotillstånd förbättras har de också rätt till 
stöd med samordnad rehabilitering enligt 29–31 kap. SFB. Ett sådant 
behov av rehabilitering kan exempelvis identifieras i samband med 
uppföljning av sjukersättningen som ska ske minst vart tredje år för 
personer som är under 60 år. Försäkrade har också en skyldighet att 
anmäla om de har fått förbättrad arbetsförmåga, även om de inte 
arbetar eller studerar. I dessa fall kan det också vara aktuellt med 
rehabiliteringsinsatser enligt 29–31 kap. SFB eller utredning av om 
personen de facto har en förbättrad arbetsförmåga. Ifall personen 
bedöms ha arbetsförmåga kan ersättningen minskas eller dras in. 
Om en försäkrad får minskning eller indragning av ersättningen kan 
han eller hon få fortsatt utbetalning av sjukersättningen tills per-
sonen fått ett arbete, men allra längst i 6 månader. För dessa försäk-

 
60 Se avsnitt 5.2 om regelverket kring rätten till sjukersättning. 
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rade finns således i många fall behov av stöd bl.a. från Försäkrings-
kassan och Arbetsförmedlingen för att utreda personens arbetsför-
måga, rehabilitering och stöd för att hitta ett arbete.  

Andelen försäkrade som använder vilande sjukersättning vid arbete 
har ökat succesivt sedan 2012. Det är dock alltjämt en liten andel av 
de försäkrade som använder denna möjlighet. År 2019 var det om-
kring 2 procent, strax över 1 900 personer, som hade vilande sjuker-
sättning för arbete. 

Reglerna vad gäller ersättningsnivåer innebär att de följer kvartiler 
och att ersättning alltså beviljas med 25, 50, 75 eller 100 procent. Vid 
arbete kan ersättningen även vara vilande motsvarande dessa kvartiler. 
Det medför att personer kan ha svårt att pröva att arbeta på ett mer 
flexibelt sätt, utifrån sin faktiska arbetsförmåga. 

I Försäkringskassans uppföljning av reformen som trädde i kraft 
den 1 februari 2017 och som innebär att beloppet som motsvarar 
25 procent av den vilande ersättningen numera utbetalas i 24 må-
nader i stället för som tidigare i 12 månader, noteras att användandet 
varierar mellan olika delar av landet och kvinnor använder vilande 
ersättning i något högre utsträckning än män.61 Enligt myndigheten 
tycks reformen dock inte ha påverkat ökningen av antal personer 
som arbetar med vilande ersättning. Intervjuade handläggare på myn-
digheten uppfattar att regeländringen framför allt tycks ha bidragit 
till att försäkrade som annars hade återgått till sjukersättning efter 
ett år med vilande ersättning i stället fortsätter arbeta ett år till. Detta 
förklaras med att det är under det andra året med vilande ersättning 
som fler försäkrade känner sig så trygga att våga lämna sjukersätt-
ningen mer permanent för förvärvsarbete.  

Arbetsförmågan hos personer som har beviljats aktivitetsersättning 
(huvudgrupp 3) 

De som beviljats aktivitetsersättning har av Försäkringskassan be-
dömts ha minst en fjärdedels nedsättning av arbetsförmågan under 
minst ett års tid. Detta innebär enligt utredningen en relativt om-
fattande arbetsförmågenedsättning. Om inte den medicinska ut-
vecklingen eller rehabiliteringsinsatser gör att den enskilde hamnar i 
ett annat läge lär det därför vara få av de som beviljats ersättningen 

 
61 Försäkringskassan, Svar på regeringsuppdrag, Rapport – uppföljning av regeländringar för 
mer tydlighet och aktivitet i sjuk- och aktivitetsersättningen. 
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som har någon kvarvarande arbetsförmåga att använda för att pröva 
på arbete redan under ersättningsperioden. De få som har någon 
kvarvarande arbetsförmåga lär vidare ha en låg sådan förmåga. Hand-
läggare på Försäkringskassan har vidare uppgett för utredningen att 
de försäkrade som beviljats aktivitetsersättning på senare år har mer 
omfattande funktionsnedsättningar än de som beviljades förmånen 
tidigare.  

Utredningen konstaterar dock att ett uttalat syfte med aktivitets-
ersättningen är att den enskilde ska aktivera sig under tiden med er-
sättning, bland annat för att det är tänkbart att denne ska få en 
förbättrad arbetsförmåga. Enligt Riksrevisionen har företrädare för 
Försäkringskassan uppgett att en anledning till att vilande ersättning 
för arbete används i begränsad utsträckning att få unga med aktivi-
tetsersättning har kommit så långt i sin utveckling att de klarar av att 
prova att arbeta. Sannolikt bedömer Riksrevisionen är det främst 
personer som genomgått arbetslivsinriktad rehabilitering hos Arbets-
förmedlingen som använder möjligheten till vilande ersättning för 
arbete.62 Om fler försäkrade således deltog i aktiviteter eller andra 
insatser som höjer deras arbetsförmåga är det därför enligt utred-
ningens bedömning möjligt att fler försäkrade skulle kunna använda 
reglerna om vilande ersättning för arbete.  

Svårt att hitta passande arbete?  

I avsnitt 15.3.3 redovisas möjliga förklaringar till varför det är svårt 
att hitta passande arbete för personer som tillhör grupp 1. Bl.a. hand-
lar det om arbetsmarknadens konstruktion och att dessa personer 
inte kommer in på arbetsmarknaden, trots en förmåga samt vilja att 
arbeta. De generella slutsatser – utöver det som handlar specifikt om 
förutsättningarna att hitta arbete när man arbetar enligt reglerna för 
steglös avräkning – som dras i det avsnittet om svårigheter att hitta 
passande arbeten bedöms också vara tillämpligt för grupp 2 och 3. 

Generellt sett kan vidare de som beviljats aktivitetsersättning 
tänkas ha en svagare anknytning till arbetsmarknaden än personer 
som beviljats sjukersättning. Detta då de försäkrade som har be-
viljats aktivitetsersättning är yngre och ofta inte haft något arbete 
innan de beviljades ersättning, till skillnad från många av de försäk-

 
62 Se RiR 2015:7, s. 84. 
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rade i grupp 1 och 2. Också Försäkringskassan har framhållit att per-
soner som beviljats aktivitetsersättning har en svag koppling till 
arbetsmarknaden.63 Dessutom kan konstruktionen för vilande ersätt-
ning vid arbete försvåra ifall dessa försäkrade får mer tillfälliga 
anställningar med oregelbunden arbetstid. Enligt Försäkringskassans 
tillämpning ska bl.a. beaktas hur en försäkrad förlägger sin arbetstid. 
Om arbetstiden varierar mycket ska det finnas en medicinsk för-
klaring till detta.  

Sammanfattningsvis kan därmed konstateras att det är svårt för 
personer med sjukersättning eller aktivitetsersättning att ta sig in på 
arbetsmarknaden. Detta bedöms vara en av delförklaringarna till att 
så få försäkrade använder reglerna om vilande ersättning för arbete.  

Ansökningar om vilande ersättning varierar  

Handläggare på Försäkringskassan uppfattar att mängden ansökningar 
om vilande sjukersättning samvarierar med konjunkturen och att det 
är lättare att få arbete i större städer medan utbudet är sämre på 
landsbygden. En jämförelse av andelen arbetslösa och andelen med 
vilande ersättning i länen visar dock att samvariationen är nästintill 
obefintlig. Det hindrar samtidigt inte att detta ändå kan påverkas av 
var inom respektive län de försäkrade bor. Intervjuade handläggare 
uppfattar också att samarbetet med Arbetsförmedlingens kontor 
varierar och att kontoren fokuserar olika mycket på personer med 
sjukersättning.64 

Åtgärder för att få fler arbetstillfällen 

Utredningen konstaterar att arbetsgivare bland annat behöver ha 
ekonomiska förutsättningar att anställa människor med en osäker 
arbetsförmåga. För att stimulera arbetsgivare att t.ex. anställa per-
soner med funktionsnedsättning som innebär nedsatt arbetsförmåga 
finns också olika åtgärder inom arbetsmarknadspolitiken. Ett led i 
att öka användandet av vilande aktivitetsersättning är mot denna 
bakgrund att underlätta för personer med funktionsnedsättning som 

 
63 Försäkringskassan 2012, Unga som har aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsför-
måga, en delrapport, dnr. 69161/2011, s. 3. 
64 Försäkringskassan, Svar på regeringsuppdrag, Rapport – uppföljning av regeländringar för 
mer tydlighet och aktivitet i sjuk- och aktivitetsersättningen. 
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medför nedsatt arbetsförmåga, särskilt unga personer, att få ett ar-
bete. Enligt Försäkringskassan borde offentliga arbetsgivare bättre 
kunna leva upp till sitt ansvar att anställa individer med funktions-
hinder. Mindre, privata, arbetsgivare står för merparten av anställ-
ningar med olika former av lönestöd. Offentlig sektor borde kunna 
ta ett större ansvar för anställningar med olika former av lönestöd.65 
Regeringen har vidare uttalat att staten bör ta ett större ansvar för att 
anställa personer med funktionsnedsättning men Riksrevisionen 
noterar att få unga med funktionsnedsättning som har anställts med 
stöd (subventionerade anställningar) återfinns hos statliga arbets-
givare. Riksrevisionen kan konstatera att de ansträngningar som 
gjorts för att öka antalet anställningar inom staten för personer med 
funktionsnedsättning inte haft avsedd effekt. Om riksdagens och 
regeringens ambition är att öka antalet anställningar i staten för per-
soner med funktionsnedsättning, bör regeringen se över möjligheten 
att bättre använda redan existerande möjligheter till subventionerade 
anställningar, till exempel lönebidrag, för att anställa unga med funk-
tionsnedsättning.66 Temagruppen Unga i arbetslivet framhåller att 
arbetsgivare generellt behöver bli bättre på att tillvarata förmågor 
hos unga med funktionsnedsättning genom att ge ett behovsan-
passat stöd. Temagruppen lyfter särskilt att den offentliga sektorn 
här behöver ta ett större ansvar och nämner även arbetsintegrerade 
sociala företag som en potentiell arbetsgivare för målgruppen.67 

Enligt DHR finns vidare en brist på möjligheter att utreda arbets-
förmågan hos och annat stöd från Arbetsförmedlingen, bristande 
möjligheter till personlig assistans och transport etc. Detta krävs för 
att fler personer ska kunna pröva arbete.68 

De ekonomiska incitamenten för att  
arbeta med vilande ersättning 

Utredningen har sammanfattningsvis inte kunnat hitta stöd för upp-
fattningen att systemet med vilande ersättning inte erbjuder rimligt 
avvägda ekonomiska incitament för enskilda att pröva sin arbetsför-
måga. Till skillnad från systemet med steglös avräkning finns det 

 
65 Försäkringskassan, Tio år med aktivitetsersättning, s. 12 
66 Se RiR 2015:7, s. 102–103 
67 Temagruppen Unga i arbetslivet, Tid för aktivitetsersättning för unga!, s. 9 och 43–44. 
68 Svar från DHR på fråga från utredningen, se avsnitt 2.2. 

924 ( 2864 )



SOU 2021:69 Arbete, studier och uppdrag m.m. – problemanalys 

745 

inga fribelopp att förhålla sig till, eftersom den enskilde ansöker om 
hur stor del av ersättningen som ska vara vilande. Hur mycket indi-
viden tjänar under tiden med vilande ersättning påverkar inte om 
individen får något belopp utbetalt från Försäkringskassan under 
denna tid, eller i så fall hur mycket. 

Ekonomiska incitament till arbete 

De ekonomiska incitamenten till arbete är i många fall goda för pers-
oner med sjuk- eller aktivitetsersättning.69 Utfallet är dock beroende 
av vilken lön den enskilde får vid arbete och vilken ersättning denne 
har från ersättningssystemet. För att belysa effekten av arbete med 
vilande ersättning har den disponibla inkomsten beräknats för tre 
olika typfall som dels utgår från garantiersättningen i sjuk- respek-
tive aktivitetsersättning, dels från en inkomstrelaterad sjukersätt-
ning. Beräkningarna avseende garantiersättning bygger på att indi-
viden har en inkomst på 20 000 kronor per månad vid arbete och för 
den inkomstrelaterade sjukersättningen antas en inkomst på 
30 000 kronor per månad vid arbete. I övrig antas att bostadstillägg 
betalas ut i den omfattning individen har rätt till och skatter förändras 
när arbetsinsatsen och inkomsten ökar.  

Tabell 15.1 Typfall, förändring av disponibel inkomst vid arbete  

Procentuell förändring av disponibel inkomst vid ökad arbetsinsats  

Arbete 25 % 50 % 75 % 100 % 
Sjuk-/Aktivitetsersättning 75 % 50 % 25 % 0 % 
Aktivitetsersättning (garantinivå) 22,8 19,1 15,3 5,4 
Sjukersättning (garantinivå) 21,0 18,5 14,9 7,9 
Sjukersättning (inkomstrelaterad) 29,7 23,4 17,2 12,0 

Källa: Egna beräkningar. 

 
 
Sett till dessa typfall är utbytet av att arbeta alltid positivt ur ett ekono-
miskt perspektiv. För en person som går från att ha aktivitetser-
sättning på heltid till 75 procent och arbeta 25 procent ökar den 
disponibla inkomsten med nästan 23 procent. För en person som går 
från 25 procents arbete och 75 procents aktivitetsersättning till 50 pro-

 
69 Även enligt Riksrevisionen finns positiva ekonomiska incitament för att arbeta med vilande 
aktivitetsersättning, se RIR 2015:7, s. 82. 
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cents arbete och 50 procents aktivitetsersättning ökar den disponibla 
inkomsten med ca 19 procent. Av tabellen framgår att de ekono-
miska incitamenten avtar med ökande arbetsinsats och att de tycks 
vara något starkare för personer med inkomstrelaterad ersättning än 
för dem med garantiersättning. Incitamenten till att utöka arbetet är 
således starkast när man går från att inte arbeta alls, till att arbeta 
25 procent och ha vilande ersättning till 75 procent.  

Eftersom ersättningen bara kan vara vilande i kvartiler innebär det 
att en person som höjer sitt arbetsutbud med 10 procentenheter, ex-
empelvis från 50 till 60 procent, dock skulle få en sänkning av sin 
ersättning med 25 procentenheter (från 50 till 25 procent) samtidigt 
som arbetsinkomsten bara ökar med 10 procent. Sett enbart till sjuk-
ersättningen eller aktivitetsersättningen kan således marginaleffek-
terna i dessa fall överstiga 100 procent. Visserligen får försäkrade som 
arbetar med vilande ersättning även utbetalning av ett skattefritt be-
lopp motsvarande 25 procent av den vilande ersättningen, men det 
motsvarar oftast inte en kompensation som täcker hela denna mar-
ginaleffekt.  

Tidigare granskningar av ekonomiska incitament vid 
aktivitetsersättning 

Enligt Riksrevisionen finns det svaga ekonomiska incitament för en 
person att skriva in sig på Arbetsförmedlingen under en period med 
vilande aktivitetsersättning.70 Riksrevisionen utgick från ett exempel 
där personen antogs bo i ensamhushåll, inte ha någon förmögenhet 
och ha en bostadskostnad på 5 000 kronor i månaden. Vid tiden för 
Riksrevisionens granskning uppgick inkomsten vid hel aktivitetser-
sättning till cirka 10 700 kronor i månaden och aktivitetsstödet, den 
ersättning en arbetssökande får om den är inskriven i ett arbetsmark-
nadspolitiskt program vid Arbetsförmedlingen, gav en inkomst på 
cirka 5 700 kronor i månaden. Ett särskilt aktivitetsstöd, ”Ung med 
funktionshinder” gavs till personer som är yngre än 30 år som har en 
dokumenterad funktionsnedsättning och som har varit inskrivna vid 
Arbetsförmedlingen i mer än ett år. Den totala inkomsten låg på cirka 
8 200 kronor i månaden. Om man exkluderar bostadstillägget från 
inkomsten med aktivitetsersättningen blir den totala inkomsten 

 
70 Se RiR 2015:7, s. 82.  
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högre för en person med det särskilda aktivitetsstödet 8 169 kronor 
i månaden jämfört med 6 046 kronor i månaden med aktivitetsersätt-
ning. Detta skulle enligt Riksrevisionen kunna ses som att inten-
tionen med det särskilda aktivitetsstödet är att ge ekonomiska incita-
ment för att söka arbete. Eftersom aktivitetsstöd inte berättigar till 
bostadstillägg och ersättningen därtill är för hög för att ge rätt till 
bostadsbidrag för unga ligger inkomstnivån för aktivitetsstödet ung 
med funktionshinder lägre än inkomsten för aktivitetsersättningen. 
Incitamenten blir således enligt Riksrevisionen omvända. En person 
med bostadstillägg som går från aktivitetsersättning till aktivitets-
stödet ung med funktionshinder får 76 procent av den inkomst som 
personen hade med aktivitetsersättning.71 En person som övergår 
från att ha aktivitetsersättning (med bostadstillägg) via Försäkrings-
kassan till aktivitetsstödet ung med funktionshinder hos Arbetsför-
medlingen förlorar 24 procent av sin inkomst enligt Riksrevisionen.72 

Faktisk och upplevd sannolikhet att ersättningen  
dras in vid arbete 

I direktiven beskrivs att ett problem är att försäkrade som har be-
viljats ersättning inte känner till vilka förutsättningar som gäller, och 
utifrån detta avstår från att aktivera sig för att vara säkra på att deras 
försörjning inte ska påverkas. Detta kan således även tolkas som att 
det finns en upplevd risk att de ska förlora delar av eller hela sin er-
sättning om de försöker arbeta hos de försäkrade. Denna uppfatt-
ning kan vara skild från den faktiska risken för att ersättningen på-
verkas. 

Utredningen bedömer sammanfattningsvis att det finns en ut-
bredd uppfattning bland försäkrade att de riskerar att förlora hela 
eller delar av sin ersättning om de arbetar med vilande ersättning. 
Den upplevda risken tycks dock vara mycket större än den reella risk 
som finns för att ersättningen påverkas. Utredningen bedömer att 
denna uppfattade risk, eller rädsla, hos de försäkrade utgör ett hinder 
mot att arbeta under tid med vilande ersättning och därför är en 
viktig delförklaring till varför få försäkrade använder möjligheten till 
att arbeta med vilande ersättning.  

 
71 Se RiR 2015:7, s. 83–84. 
72 Se RiR 2015:7, s. 88. 
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Upplevd risk och rädsla för att ersättningen ska påverkas 

Funktionsorganisationerna i utredningens ena referensgrupp har 
framfört att deras medlemmar upplever en rädsla för att få sin ersätt-
ning indragen. DHR lyfter som exempel nyhetsrapporteringen om 
nedskärningar i personlig assistans och Allmänna ombudet för social-
försäkringen som ibland överklagar beslut som är positiva för enskilda. 
Mot den bakgrunden är det enligt DHR lätt för en enskild att inte 
vilja riskera den ersättning man blivit beviljad och inte försöka arbeta, 
ens i begränsad omfattning.73 Enligt RSMH är det främst två skäl till 
att personer som har sjukersättning eller aktivitetsersättning inte 
vågar pröva sin arbetsförmåga. Det första skälet är en rädsla för att 
påfrestningarna ska bli för stora, så att man misslyckas och riskerar 
att må ännu sämre än innan. Det andra skälet är rädslan för att förlora 
sin ekonomiska trygghet, om det till exempel inte går att återfå sin 
tidigare sjuk- eller aktivitetsersättning.74 

Enligt Försäkringskassan är vidare ett hinder för individens in-
träde i arbetslivet en uttalad rädsla för att bli av med aktivitetsersätt-
ningen. Enligt Försäkringskassan är merparten av de som lämnat 
aktivitetsersättning och är under 30 år helt ekonomiskt beroende av 
andra. De flesta individer som kommer så långt som till Arbetsför-
medlingen är osäkra på sin förmåga att klara ett normalt arbete och 
upplever att de inte får det stöd de behöver för att klara sig. Dess-
utom anger de flesta som tagit steget dit att rädslan att bli av med sin 
försörjning utgör ett hinder för att pröva en övergång till arbets-
marknaden, trots att en relativt stor procentandel har ett normalt 
arbete som mål. Konflikten mellan trygghet och arbetslinjen är enligt 
Försäkringskassan tydlig och som exempel lyfts en försäkrad med 
fysisk diagnos som fått inkomster men varit rädd för att berätta det 
för Försäkringskassan. Detta eftersom hon hört att aktivitetsersätt-
ningen dras in om den försäkrade visar att man kan arbeta även endast 
lite grann. Den försäkrade hade också fått en möjlighet att arbeta 
fyra timmar i veckan men tackat nej på grund av en rädsla att förlora 
hela sin ersättning från Försäkringskassan.75  

 
73 Svar från DHR på fråga från utredningen, se avsnitt 2.2. 
74 Svar från RSMH på fråga från utredningen, se avsnitt 2.2. 
75 Försäkringskassan, Tio år med aktivitetsersättning, s. 12 och 93. Enligt Riksrevisionen kan 
vidare bland annat rädsla hos individen att förlora ersättningen förklara varför möjligheten till 
vilande ersättning inte använts i någon större utsträckning, trots att möjligheterna till detta 
utvidgades från och med januari 2013, se RIR 2015:7, s. 103. 
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Enligt Försäkringskassan kan rädslan att förlora aktivitetsersätt-
ningen skapa inlåsningseffekter i ersättningen. Många försäkrade är 
oroliga för att få en lägre inkomst än den som betalas ut under tid 
med aktivitetsersättning. Vissa är också oroliga över att inte klara av 
att arbeta över tid, vilket kan leda till att man inte vågar delta i arbets-
livsinriktad rehabilitering till syfte att individen ska komma ut i arbete 
på arbetsmarknaden.76 

Utredningens bedömning är att en liknande rädsla troligtvis finns 
hos många personer som beviljats sjukersättning enligt reglerna som 
gäller från och med den 1 juli 2008, mot bakgrund av vad som ovan 
presenterats om synpunkter från vissa av den ena av utredningens 
referensgruppsmedlemmar77 och av att de båda grupperna omfattas 
av regler som har liknande konstruktion. 

Reell sannolikhet att ersättningen påverkas 

Utredningen kan vidare konstatera att rätten till ersättning kan om-
prövas om den enskilde får förbättrad arbetsförmåga vid sjuker-
sättning eller väsentligt förbättras vid aktivitetsersättning. Vidare 
fattas beslut om aktivitetsersättning för maximalt tre år i taget. Er-
sättning som förklarats vilande får dock inte ändras med anledning 
av att den försäkrade under den tid och i den omfattning som anges 
i beslutet om vilandeförklaring uppvisar en förbättrad arbetsförmåga 
genom förvärvsarbete.78 Regelverket skyddar alltså den försäkrade 
från en förlust av ersättningen på grund av att den försäkrade upp-
visat en arbetsförmåga under en period med vilande ersättning, även 
om skyddet mot omprövning efter en sådan period endast gäller i 
fråga om ersättning motsvarande den del som har vilandeförklarats 
och endast den del av förmånen som har omfattats av beslutet om 
vilandeförklaring. Den reella risken att ersättningen ska påverkas av 
en period med vilande ersättning för arbete är därmed låg, under förut-
sättning att den enskilde arbetar i enlighet med beslutet. Att arbeta 
utöver villkoren i ett sådant beslut, eller arbeta i en ökad omfattning 

 
76 Försäkringskassan, Svar på regeringsuppdrag, Rapport - Utvecklade utredningar inför beslut 
om aktivitetsersättning och förstärkta insatser för unga med aktivitetsersättning, dnr 013693-
2017, s. 18.  
77 Avser referensgruppen som består av arbetsmarknadens parter m.fl. 
78 Se närmare avsnitt 14.2.3.  
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utan något beslut om vilande ersättning alls, kan dock innebära att 
individen riskerar sin rätt till ersättning.79 

Vidare framgår av Försäkringskassans vägledning att hur den 
planerade arbetstiden är förlagd och omfattningen av det planerade 
arbetet kan tala för att den försäkrade inte har en nedsatt arbets-
förmåga. En ansökan om vilande ersättning kan därför ge anledning 
till att ompröva rätten till förmånen på grund av förbättrad arbets-
förmåga.80 Utredningen bedömer att det är inkonsekvent att upp-
visad arbetsförmåga i enlighet med beslut om vilande ersättning inte 
ska kunna läggas till grund för omprövning av den försäkrades rätt 
till ersättning, men att information i själva ansökan om vilande er-
sättning kan antyda förbättrad arbetsförmåga som kan läggas till grund 
för omprövning av rätten till ersättning. Att så är fallet kan påverka 
benägenheten för enskilda försäkrade, som inte vill riskera att 
förlora sin förmån, att ansöka om vilande ersättning. 

Aktivitetsersättningen har en motsägelsefull konstruktion 

Utredningen konstaterar vidare att aktivitetsersättning för nedsatt 
arbetsförmåga har en motsägelsefull konstruktion. Enligt Försäk-
ringskassan är det i det första skedet fokus på arbetsförmågans 
nedsättning och vad individen inte klarar av. När en försäkrad an-
söker om aktivitetsersättning ska han eller hon nämligen styrka sin 
arbetsoförmåga med underlag som beskriver individens funktions-
nedsättningar och aktivitetsbegränsningar. I ett senare skede, när 
förmånen är beviljad, skiftar fokus till att försöka hitta möjligheter 
och förutsättningar hos individen för arbete eller studier.81 Den en-
skilde behöver alltså ha en nedsatt arbetsförmåga för att beviljas akti-
vitetsersättning och om ersättningen beviljas riktas fokus i stället på 
den eventuella arbetsförmåga som individen ändå har och/eller på att 
sådan förmåga ska utvecklas genom bland annat aktiviteter och reha-
bilitering. Utredningen konstaterar att tanken med ersättningen är att 
den försäkrade ska stöttas till att få eller återfå arbetsförmåga men be-
dömer att det finns en risk att den försäkrade upplever sig som ”jagad” 

 
79 Se även SOU 2018:21 s. 85–86. 
80 Försäkringskassans vägledning 2013:1, s. 116. 
81 Försäkringskassan, Svar på regeringsuppdrag, Rapport – Utvecklade utredningar inför beslut 
om aktivitetsersättning och förstärkta insatser för unga med aktivitetsersättning, s. 18. 
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av Försäkringskassan och pressad till att arbeta fram förmåga alter-
nativt använda den eventuella begränsade förmåga han eller hon har. 

Administrativt tungrodda regler 

Systemet med vilande ersättning är också administrativt tungrott, 
särskilt utifrån det sätt som det oftast används på i dagsläget. Nuvar-
ande regelverk och gällande lagtext ger vid handen att en försäkrad 
begär ersättningen vilande för att arbeta och att sedan ersättningen 
fortsätter att vara vilande i ett antal månader framöver. Konstruk-
tionen förefaller vara tydlig och förutsebar. Utredningen har emeller-
tid, genom framför allt kontakter med Försäkringskassan men även 
intresseorganisationer för personer med funktionsnedsättning, kunnat 
konstatera att det i praktiken snarare är fråga om att den enskilde 
ansöker om att ha sin ersättning vilande för en eller ett par månader 
och sedan återvänder till försäkringen. Detta kan ofta pågå växelvis.  

Vidare står det klart att denna grupp generellt inte har särskilt 
goda ekonomiska förutsättningar. Detta får till följd av varje risk för 
utebliven ersättning kan få stora konsekvenser. Uppstår exempelvis 
ett glapp så att ersättning inte betalas ut en månad kan detta få stora 
konsekvenser och risken för glapp i utbetalningen kan motverka att 
den försäkrade väljer att begära ersättningen vilande. Eftersom sjuk- 
och aktivitetsersättning är månadsersättningar kan de i dagsläget inte 
heller regleras på annat sätt än månadsvis. 

Systemet får anses fungera relativt väl för den person som har en 
förbättrad arbetsförmåga och har en tillsvidareanställning eller längre 
tidsbegränsad anställning på viss bestämd omfattning och får sin 
sjukersättning kontinuerligt vilande för en längre tid. Regelverket är 
däremot sämre anpassat för en situation där en enskild exempelvis 
får möjlighet att pröva arbetsförmågan i en kortare tidsbegränsad 
anställning, eller genom ett par dagars arbetspass. Utredningen kan 
alltså konstatera att dagens regelverk får anses vara sämre rustat för 
att hantera hur arbetsmarknaden och möjligheterna till arbete typiskt 
sett ser ut för denna grupp, samtidigt som riskerna är stora för den 
enskilde att pröva att arbeta i sådana mer tillfälliga lösningar. Den flexi-
bilitet som kan sägas behövas i systemet finns inte i dagens regelverk. 

En konsekvens av detta, som också utredningen har uppmärk-
sammats på och redogjort för i tidigare avsnitt, är att en rädsla för att 
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förlora ersättning och därmed också grundläggande trygghet, finns 
hos de försäkrade som utgör målgruppen för användande av systemet.  

Övriga faktorer som kan påverka 

Utredningen har inte kunnat hitta stöd för att reglerna om vilande 
ersättning på ett generellt plan är okända. Temagruppen för unga i 
arbetslivet menar att orsaken till att det är relativt ovanligt att möj-
ligheten till vilande ersättning används snarare är tillämpningen av 
reglerna än att reglerna i sig behöver öppna upp för en större flexi-
bilitet. Orsakerna till att reglerna om bland annat vilande ersättning 
inte används i större utsträckning kan därför behöva utredas, enligt 
Temagruppen för unga, som särskilt pekar på frågorna om i vilken 
utsträckning det handlar om att det är typen eller graden av funk-
tionsnedsättning som är hindrande, vilka slags anpassade arbeten 
som står till förfogande, hur beredskapen och intresset ser ut bland 
arbetsgivare för att anställa unga med aktivitetsersättning samt För-
säkringskassans arbete för att ta reda på om det där finns hindrande 
faktorer som försvårar användningen av den inbyggda flexibiliteten 
i systemet.82 

Vad gäller möjligheterna för försäkrade som beviljats partiell akti-
vitetsersättning att arbeta kan dock nämnas att de fasta ersättnings-
nivåerna (25, 50, 75 eller 100 procent) kan medföra att enskilda får 
svårt att arbeta utifrån sin faktiska förmåga och samtidigt få ersätt-
ningen vilande i motsvarande omfattning. Enligt principen om jämn 
förläggning av arbetstiden gäller att, om det inte är medicinskt moti-
verat att förlägga arbetstiden på annat sätt, den som exempelvis 
arbetar halvtid och har halv förmån inte får arbeta mer än 20 timmar 
på en vecka och inte mer än fyra timmar per dag. 

På möten med den ena referensgruppen har vidare vissa framfört 
uppfattningen att en person exempelvis kanske skulle kunna arbeta 
60 procent i stället för 50 procent och därmed kunna förbättra sin 
hushållsekonomi, men att det inte går i dag.83  

Om den försäkrade har en plats på en daglig verksamhet finns 
vidare vissa inlåsningseffekter som hindrar den försäkrade från att 
pröva sin arbetsförmåga hos en arbetsgivare. Det är nämligen inte 

 
82 Temagruppen Unga i arbetslivet, Tid för aktivitetsersättning för unga!, s. 38.  
83 Avser referensgruppen som består av arbetsmarknadens parter m.fl. 
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säkert att den dagliga verksamheten kan garantera att den enskilde 
kan återgå till sin plats efter en tid då individen prövat sin arbets-
förmåga någon annanstans. Vissa försäkrade vill därför inte testa sin 
arbetsförmåga av rädsla för att inte få tillbaka sin plats på en för indi-
viden fungerande daglig verksamhet, om arbetsförsöket inte skulle 
fungera. Det kan vidare finnas aktörer som erbjuder dagliga verk-
samheter som har ekonomiska incitament till att vilja behålla den 
försäkrade i verksamheten. 

15.4.2 Studier under tid med ersättning 

De som har beviljats sjukersättning enligt regelverket som gäller från 
och med den 1 juli 2008 och de som har beviljats aktivitetsersättning 
på grund av nedsatt arbetsförmåga har möjlighet att få ersättningen 
vilandeförklarad även för studier. Försäkrade som beviljats aktivitets-
ersättning har dessutom möjlighet att använda sex månaders prövo-
tid för studier. 

Som framgår av avsnitt 15.2 var det ca 250 personer eller 0,25 pro-
cent av samtliga med sjukersättning som använde möjligheten till 
vilande ersättning för studier år 2019. I slutet av samma år hade 
ca 6 procent av de som hade vilande aktivitetsersättning. Andelen 
som haft vilande ersättning för studier har sedan 2009 legat mellan 
20 och 30 procent av de som har vilande aktivitetsersättning. Möjlig-
heten till prövotid för studier för personer med aktivitetsersättning 
infördes 2017. Under 2017 sjönk andelen som hade vilande ersätt-
ning samtidigt som antalet med prövotid för studier ökade. Sedan 
möjligheten infördes har det årligen varit ca 400–600 personer som 
använt prövotid för studier, vilket motsvarar ca 1–1,5 procent av alla 
som hade aktivitetsersättning dessa år. Sammantaget har dock an-
talet personer som studerar, vare sig de har vilande aktivitetsersätt-
ning eller prövotid för studier, ökat efter 2017 års reform. Den 
största delen av ökningen består av personer som studerat mindre än 
sex månader. En ökning syns även bland dem som studerar längre än 
sex månader även om den inte är lika markant. Generellt sett gäller 
dock att de flesta som studerar under tid med aktivitetsersättning 
gör det under en eller ett par månader. Omkring en femtedel av de 
som har prövotid för studier övergår till att sedan ha vilande aktivitets-
ersättning för studier. 
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Utredningen bedömer inledningsvis att det med hänsyn till att 
grupperna har en nedsatt arbetsförmåga är rimligt att utgå från att 
de även har en begränsad studieförmåga. Ur detta perspektiv är det 
inte så konstigt att så få försäkrade använder möjligheten till vilande 
ersättning för studier eller prövotid för studier som framgår av stati-
stiken i avsnitt 15.2. I de fall där den försäkrades hälsotillstånd för-
bättras kan dock studier bli aktuellt, exempelvis som ett steg mot ett 
arbete eller mot ett bättre liv på något annat sätt. Exempelvis har 
Försäkringskassan konstaterat att en del försäkrade som haft vilande 
sjukersättning för arbete går tillbaka till sjukersättning för att de be-
höver utbildning för att kunna bli tillsvidareanställda.84  

Allmänt kan vidare framhållas även de övriga faktorer som kan 
tänkas påverka användandet av möjligheten att arbeta under tid med 
vilande ersättning, som behandlades i avsnitt 15.4.1, kan tänkas på-
verka även användandet av möjligheten att studera under tid med 
vilande ersättning. Detta då systemen för vilande ersättning för arbete 
och studier är lika varandra. Särskilt kan här nämnas att det har fram-
kommit att de ekonomiska incitamenten för att studera under tid 
med vilande ersättning kan vara små, se nedan. 

Utredningen har vidare inte tagit del av information som tyder på 
att studieutbudet för personer med olika former av funktionsnedsätt-
ningar generellt är en förklaring till det låga studiedeltagandet för 
personer med sjukersättning eller aktivitetsersättning. I utredning-
ens direktiv anges bland annat att fortsatta studier för personer med 
intellektuell funktionsnedsättning bör underlättas.  

Personer med intellektuell funktionsnedsättning är en heterogen 
grupp. När det gäller ungdomar med denna funktionsnedsättning har 
de emellertid generellt sett sämre levnadsvillkor än övriga unga och 
möter ofta särskilda hinder i sin utbildning och i övergången till 
arbetslivet.85 Det är flera olika faktorer som försvårar möjligheten till 
studier för denna målgrupp. Det handlar t.ex. förutsättningarna för 
studiefinansiering, utbildningens utformning, möjligheten att få 
olika slags stöd när man studerar och om att få behörighet till olika 
program och kurser. Ytterligare faktorer som försvårar kan utgöras 
av sådant som inträffat före individen beviljades ersättning. Vilken 
erfarenhet har individen från tidigare skolgång vad gäller såväl studie-

 
84 Försäkringskassan, Svar på regeringsuppdrag, Rapport – uppföljning av regeländringar för 
mer tydlighet och aktivitet i sjuk- och aktivitetsersättningen, s. 35. 
85 Se exempelvis SOU 2018:11. 
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resultat som övriga upplevelser kring studier? Förutsättningarna att 
få tillgång till fortsatta studier kanske också påverkas för de som har 
gått i anpassad skola.  

Olika aspekter kopplat till frågan om möjligheten till studier för 
personer med intellektuell funktionsnedsättning har utretts tidigare. 
När det t.ex. gäller eftergymnasiala studier anser Komvuxutredningen 
att det i högre grad är regelverken än individernas intellektuella för-
måga som är ett hinder för sådana studier för individer med intellek-
tuell funktionsnedsättning.86  

För denna utrednings vidkommande är det frågan om möjligheten 
att studera med bibehållen ersättning (i praktiken studiefinansiering) 
som bedöms omfattas av utredningens uppdrag.  

Vilande ersättning vid studier 

Vid vilandeförklaring för studier ska den beviljade förmånen i sin hel-
het förklaras vilande. Detta gäller oavsett omfattningen på studierna. 
Den försäkrade hänvisas alltså till möjligheten att söka studiemedel 
för finansieringen av sitt uppehälle under studietiden. Hur mycket 
studiemedel som betalas ut beror bland annat på individens studie-
takt.87 

Att det inte är möjligt att ha sin ersättning partiellt vilande, trots 
att personen inte klarar av heltidsstudier, har lyfts som ett hinder för 
försäkrade att prova att studera. Till exempel saknar många som 
beviljats aktivitetsersättning studievana och har inte förmåga att 
studera på heltid och eller har en problematik som gör det svårt eller 
omöjligt att studera på heltid. Enligt Funktionsrätt Sverige är det en 
stor brist att personer med förmåga att studera på deltid inte kan 
behålla delar av sin ersättning. I stället försvinner hela ersättningen, 
vilket leder till att personen kan behöva skuldsätta sig för studier i 
högre utsträckning än andra.88 Utredningen bedömer att studielån 
kan uppfattas som avskräckande, detta då det kan finnas en oro för 
att inte ha möjlighet att återbetala lånet. Det kan vidare ha en åter-
hållande verkan på att försäkrade vågar studera om hela ersättningen 
blir vilande oavsett omfattningen av studierna, samt att det inte be-
talas ut ett belopp motsvarande 25 procent av den vilade ersättningen 

 
86 SOU 2018:71. 
87 Se avsnitt 14.2.3.  
88 Svar från Funktionsrätt Sverige på fråga från utredningen, se avsnitt 2.2. 
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och studierna måste finansieras med studielån. Särskilt otryggt kan 
studielån uppfattas för försäkrade som inte är säkra på sin studieför-
måga eftersom försörjningen i så fall är beroende av studieresultaten. 

Utredningen konstaterar vidare att utbildningsutbudet har föränd-
rats sedan möjligheten att studera med vilande ersättning tillkom. 
Bland annat har det blivit allt vanligare att studier bedrivs i lägre om-
fattning än heltid och i olika former, exempelvis på distans. Möjlig-
heten för den försäkrade att i dag att hitta studieanordnare som er-
bjuder kurser och utbildningar i en lägre takt än heltid är således 
större. 

Möjligheten att studera på deltid kan vidare vara ett sätt att våga 
pröva på att studera, särskilt för försäkrade som beviljats sjukersätt-
ning och därför inte har möjligheten till prövotid för studier. Att 
kunna ha kvar hela eller delar av ersättningen medför en ekonomisk 
trygghet vilket kan öka chanserna att försöket lyckas. Att motivera 
den försäkrade att våga pröva på att studera kan bli svårt när hela 
ersättningen blir vilande.  

Visserligen torde det vara ovanligt att försäkrade testar sin förmåga 
att studera inom ramen för vilande aktivitetsersättning när det mer 
generösa systemet med prövotid för studier finns, varför det antag-
ligen inte är aktuellt för försäkrade att studera på deltid inom ramen 
för vilande ersättning. Dock noterar utredningen att situationen kan 
uppstå att en försäkrad prövar att studera på deltid inom ramen för 
prövotid för studier. Om upplägget visar sig fungera för den försäk-
rade och han eller hon därför skulle vilja fortsätta studera på deltid 
under en tid med vilande ersättning, med eller utan finansiering 
genom studielån, skulle den försäkrade dock förlora inkomsten från 
aktivitetsersättningen eftersom hela ersättningen blir vilande oavsett 
studiernas omfattning. Att den enskilde i ett sådant fall använt 
prövotiden för studier för att hitta ett studieupplägg som fungerar 
men inte kan fortsätta studera i samma takt är en brist.  

Utredningen kan vidare konstatera att även om en försäkrad väljer 
att studera deltid och få hela sin sjuk- eller aktivitetsersättning vil-
andeförklarad så får det andra än rent ekonomiska konsekvenser. Att 
hela ersättningen blir vilande innebär inte minst att det inte initieras 
några rehabiliteringsinsatser, ens på den del som den försäkrade inte 
studerar. 

Enligt Riksrevisionens saknas det vidare ekonomiska incitament 
för unga med aktivitetsersättning att lämna ersättningen för studier. 
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Riksrevisionen framhåller att många i gruppen med aktivitetsersätt-
ning har en problematik som hindrar studier på heltid. Om dessa 
skulle studera på deltid försvinner rätten till ersättningen. Detta skapar 
en inlåsningseffekt i aktivitetsersättningen enligt Riksrevisionen.89 
Enligt Riksrevisionen har den enskilde visserligen fortfarande rätt 
till bostadstillägg vid studier. Ekonomiskt sett innebär heltidsstudier 
med vilande aktivitetsersättning för en person som tidigare haft bo-
stadstillägg enligt typexemplet att personen får motsvarande 70 pro-
cent av inkomsten som denne skulle ha haft vid hel aktivitetsersätt-
ning. Enligt Riksrevisionens exempel är inkomsten 10 696 kronor 
vid hel aktivitetsersättning, 5 355 kronor vid studier med 25 procent 
vilande ersättning och 7 470 kronor vid studier med 100 procent vil-
ande ersättning. Inkomsten vid studier gäller endast bidragsdelen. 
Personen antas bo i ensamhushåll, inte ha någon förmögenhet och 
ha en bostadskostnad på 5 000 kronor i månaden.90 Riksrevisionen 
publicerade dessa bedömningar innan möjligheten till prövotid för 
studier infördes, men som Funktionsrätt Sverige framfört till utred-
ningen kvarstår problematiken vid vilande studier fortfarande.91 En 
person som väljer att ha sin aktivitetsersättning vilande för att prova 
att studera förlorar 30 procent av sin inkomst enligt Riksrevisionen.92 

Prövotid för studier 

Försäkringskassan har bedömt att möjligheten till prövotid för studier 
sannolikt kommer bidra till att fler personer med aktivitetsersätt-
ning byter ut ersättningen mot studier. Antalet studerande ökade 
exempelvis från 488 under de sista 21 månaderna före införandet av 
prövotid till 1 150 under de första 21 månaderna efter.93 

För att reformen ska få fler att studera måste dock målgruppen 
känna till möjligheten till prövotid. Enligt Försäkringskassan infor-
meras merparten av de försäkrade när de ansöker om vilande ersätt-
ning för studier eller när de är i kontakt med Försäkringskassan av 
andra orsaker. Försäkringskassan genomförde även vissa informa-

 
89 Se RIR 2015:7, s. 86 och 103. 
90 Se RIR 2015:7, s. 86. 
91 Se RIR 2015:7, s. 11–12 och svar från Funktionsrätt Sverige på fråga från utredningen, se 
avsnitt 2.2. 
92 Se RIR 2015:7, s. 88. 
93 Försäkringskassan, Svar på regeringsuppdrag, Rapport – uppföljning av regeländringar för 
mer tydlighet och aktivitet i sjuk- och aktivitetsersättningen, s. 27. 
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tionsinsatser under 2017 och succesivt har allt fler försäkrade hört talas 
om prövotid för studier. Intervjuade handläggare tror att möjlig-
heten att få prövotid kommer vara allmänt känd bland de försäkrade 
på sikt.94 

Enligt Försäkringskassan menar intervjuade handläggare att prö-
votiden medför att de försäkrade känner en ekonomisk trygghet som 
gör att fler vågar pröva på studier. Utan denna möjlighet finansieras 
ofta studierna genom lån från CSN. Det upplevs som otryggt för för-
säkrade som inte är säkra på sin studieförmåga eftersom försörj-
ningen i så fall är beroende av studieresultaten.  

Försäkringskassan menar vidare att enligt intervjuade handlägg-
are räcker 6 månaders prövotid för de flesta. Försäkrade som avbry-
ter studierna gör oftast det relativt snart efter att de börjat studera. 
Innan regeländringen var det vanligt att de försäkrade prövade studier 
med vilande ersättning i 3 månader, vilket enligt de intervjuade hand-
läggarna var för kort tid. Handläggarnas bild är att försäkrade som 
använt hela prövotiden vanligtvis fortsätter studierna med vilande 
ersättning. Försäkrade som använder hela prövotiden och sedan slutar 
gör det för att de blivit klara med studierna, exempelvis för att de bara 
hade en termin kvar på gymnasiet.95 

Utredningen konstaterar att antalet personer som studerar, vare 
sig de har vilande aktivitetsersättning eller prövotid för studier, har 
ökat efter införandet av möjligheten till prövotid för studier. Den 
största delen av ökningen består av personer som studerat mindre än 
6 månader. En ökning syns även bland dem som studerar längre än 
6 månader även om den inte är lika markant. Generellt sett gäller 
dock att de flesta som studerar under tid med aktivitetsersättning 
gör det under en eller ett par månader, se avsnitt 15.2.2. 

Det finns dock vissa problem med prövotiden för studier. När den 
försäkrade vill använda möjligheten tas en hel månad i anspråk oav-
sett hur många dagar under den aktuella månaden studierna faktiskt 
bedrivs. Exempelvis kan en termin börja den 31 augusti, vilket inne-
bär att den enskilde med en enda studiedag förbrukar en hel månad 
av de totalt sex möjliga månaderna med prövotid. Detta kan innebära 

 
94 Försäkringskassan, Svar på regeringsuppdrag, Rapport – uppföljning av regeländringar för 
mer tydlighet och aktivitet i sjuk- och aktivitetsersättningen, s. 28. 
95 Försäkringskassan, Svar på regeringsuppdrag, Rapport – uppföljning av regeländringar för 
mer tydlighet och aktivitet i sjuk- och aktivitetsersättningen, s. 28. 
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att prövotiden i praktiken blir kortare än sex månader, utan att indi-
viden kan påverka det.96 

För många är vidare sex månaders prövotid inte tillräckligt med 
tid för att den försäkrade ska hinna prova och utvärdera att studera 
och ta ställning till frågan om fortsatta studier med vilande ersätt-
ning. För personer med psykisk ohälsa som under lång tid varit utan 
både studier och arbete kan det ta tid innan man lyckas få till rätt 
stöd från högskolan för att man ska klara av studierna. Att våga börja 
studera kan vara ett avgörande steg på väg mot ett mer aktivt liv och 
ett arbete. Den korta prövotiden kan skapa en extra och negativ stress 
– för personer som kan vara extra stresskänsliga. Att veta att möjlig-
heten till prövotid endast gäller i sex månader totalt för att sedan 
vara förbrukad, kan dessutom spä på stressen. Enligt Funktionsrätt 
Sverige finns för många unga ingen annan väg än att studera med 
bibehållen aktivitetsersättning, så länge det inte finns möjlighet att 
studera på deltid och ha ersättning på deltid, studera i långsammare 
takt eller med korta uppehåll under terminen för de vars sjukdom 
går i skov, ett starkare studiestartstöd och högre bidragsdel i studie-
stödet.97 

Enligt NSPH klarar vidare många personer med psykisk ohälsa 
inte av att studera heltid, utan behöver studera på halvtid. För dessa 
personer blir prövotiden i realiteten kortare än motsvarande sex 
månaders heltidsstudier. 98 

15.4.3 Uppdrag, ideellt arbete, fritidsverksamhet, hemarbete 
m.m. under tid med ersättning 

Enligt direktiven är utgångspunkten för utredningens uppdrag att upp-
muntra delaktighet i samhällslivet genom bland annat studier och 
arbete. Deltagande i samhällslivet utgörs exempelvis av engagemang 
i föreningslivet och ideella uppdrag samt andra fritidsaktiviteter. 

Inledningsvis kan konstateras att försäkrade som är beviljade sjuk- 
eller aktivitetsersättning är individer som bedömts ha nedsatt arbets-
förmåga. Det är därför rimligt att tänka sig att få av dessa individer i 
större omfattning skulle kunna engagera sig i ideellt arbete eller 
andra fritidssysselsättningar. Utredningen kan samtidigt konstatera 

 
96 Svar från NSPH på fråga från utredningen, se avsnitt 2.2. 
97 Svar från Funktionsrätt Sverige och NSPH på fråga från utredningen, se avsnitt 2.2. 
98 Svar från NSPH på fråga från utredningen, se avsnitt 2.2. 
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att skillnaderna mellan förvärvsarbete och engagemang i ideella för-
eningar eller övriga fritidssysselsättningar kan vara stor. I ett för-
värvsarbete krävs exempelvis ofta att den enskilde presterar en viss 
insats i en viss arbetstakt, passar tider, presterar under press och kan 
förhålla sig socialt och arbetsmässigt till kollegor och andra.99 Även 
moment i anslutning till arbetet, såsom morgonbestyr och transport 
till arbetet, kan innebära stora krav för den enskilde. Vidare ska presta-
tionen ofta vara jämn över tid. Samma krav ställs inte nödvändigtvis 
vid exempelvis ideellt arbete och andra fritidsaktiviteter. Omfatt-
ningen av sådana sysslor kan ofta i hög grad styras och kontrolleras 
av den enskilde själv och utföras på tider personen själv väljer och 
den enskilde kan utan risk för sanktioner lämna återbud eller anpassa 
omfattningen av sin insats och prestationen i övrigt utifrån dags-
form, intresse, ork och kompetens.100 Ideella engagemang eller fritids-
sysselsättningar kan alltså överlag vanligtvis vara avsevärt mer flexibla 
och mindre kravfyllda än förvärvsarbeten. Föreningsarbete kan sty-
ras av hur individen mår och orkar vid ett visst tillfälle, men i för-
värvsarbete förväntas man prestera bra varje arbetsdag.101 

Funktionsrätt Sverige och NSPH anser att ideellt engagemang, 
såsom exempelvis föreningsarbete, bör betraktas som rehabiliter-
ande aktiviteter. Organisationerna konstaterar att föreningsarbete 
kan göra att man kommer in i ett socialt sammanhang och känner sig 
delaktig, vilket är extra viktigt för personer som saknar arbete eller 
sysselsättning. Vidare beskriver organisationerna att känslan av att 
kunna bidra och vara en del i ett sammanhang i sig ger bättre hälsa, 
välmående och framtidstro. Det kan också ge värdefulla erfarenheter 
som för människor närmare arbetsmarknaden. Organisationerna anger 
också att upplevelsen av att känna sig förhindrad att engagera sig 
ideellt, och på så sätt begränsas i sina möjligheter att påverka i sam-
hällsfrågor, däremot kan försämra rehabiliteringsprocessen, vilket 
också blir ett demokratiproblem. Ett ideellt engagemang kan enligt 
organisationerna inte jämföras med ett vanligt arbete.102 

NSPH anser även att det faktum att det inte finns någon mot-
svarighet till ”åttondelen” för andra ersättningsnivåer än hel kan 
motverka att personer med psykisk ohälsa provar någon form av 
engagemang, eftersom det finns en osäkerhet om huruvida man på 

 
99 Jfr också HFD 2019 ref. 48 om kraven som uppställs i ett förvärvsarbete. 
100 Svar från Funktionsrätt Sverige och RSMH på fråga från utredningen, se avsnitt 2.2. 
101 Svar från Funktionsrätt Sverige, NSPH och RSMH på fråga från utredningen, se avsnitt 2.2. 
102 Svar från Funktionsrätt Sverige och NSPH på fråga från utredningen, se avsnitt 2.2. 
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lång sikt klarar av att arbeta i högre grad. NSPH anger vidare att det 
faktum att man avstår i sig kan medföra ytterligare problem med 
ohälsa och passivitet. Som exempel menar NSPH att regelverket 
borde vara flexibelt så att den med halv sjukersättning kan prova 
arbete för att se om han eller hon har arbetsförmåga över 50 procent.103 

Oro hos de försäkrade 

I kommittédirektiven beskrivs ett av de nuvarande problemen i för-
säkringen som att försäkrade som har beviljats ersättning inte känner 
till vilka förutsättningar som gäller, och utifrån detta avstår från att 
delta i samhällslivet för att vara säkra på att den egna försörjningen 
inte påverkas. Detta kan således även beskrivas som att de försäkrade 
uppfattar att det finns en reell risk att de ska förlora delar av eller hela 
sin ersättning om de försöker arbeta eller på annat sätt delta i sam-
hällslivet; denna uppfattning är alltså skild från den reella risken att 
ersättningen ska påverkas och avser alltså mer mentaliteten hos de 
som har ersättningarna. 

Det verkar finnas en oro hos försäkrade i samtliga tre huvud-
grupper för att beviljad ersättning ska komma att påverkas vid fritids-
sysslor eller ideellt arbete. Utredningen har alltså kunnat finna visst 
stöd för att en sådan uppfattning hos de försäkrade utgör ett hinder 
mot att pröva att arbeta eller på annat sätt delta i samhällslivet. I 
svaren från funktionsorganisationerna i en av utredningens referens-
grupper framkommer också uppfattningen att medlemmar i organi-
sationerna upplever oro och rädsla för att få sin ersättning indragen. 
En viss osäkerhet inför Försäkringskassans dubbla roll kan också 
sägas finnas där myndigheten både ska agera stöd och kontroll-
funktion. 

Rädsla för att arbeta ideellt etc. 

Det civila samhället är en central del av demokratin. Sådana organisa-
tioner kan bl.a. utgöra en plats där människor tillägnar sig demokra-
tiska färdigheter och värderingar, men även en plats som erbjuder 
offentliga rum och därmed kan öka medborgarnas handlingsut-

 
103 Svar från NSPH på fråga från utredningen, se avsnitt 2.2. 
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rymme.104 En förutsättning för civilsamhällets roll i demokratin är 
att alla människor har möjlighet att engagera sig ideellt.105 Således är 
det viktigt att även personer som har sjukersättning eller aktivitets-
ersättning samt som har intresse och ork också vågar engagera sig i 
ideell verksamhet. 

Myndigheten för delaktighet har framhållit att det bland personer 
som beviljats sjukersättning eller aktivitetsersättning dock finns en 
rädsla för att engagera sig ideellt i organisationer eller politiska partier 
eftersom det vid sådant engagemang finns en upplevd risk att ersätt-
ningen sätts ner eller dras in. Det finns en uttalad oro för att För-
säkringskassan ska ifrågasätta arbetsförmågans nedsättning om den 
enskilde engagerar sig ideellt, även om den enskilde bara engagerar 
sig när han eller hon orkar. Upplevelsen är alltså att möjligheten att 
arbeta ideellt eller politiskt inte fungerar i praktiken. För de personer 
som berörs försvårar det möjligheten att vara aktiv i en förening eller 
i ett parti och på det sättet utöva inflytande i politiken. Enligt Myn-
digheten för delaktighet finns därför problem med den demokra-
tiska delaktigheten för personer med psykisk funktionsnedsättning 
personer som får hel sjuk- eller aktivitetsersättning.106 

Myndigheten för delaktighet menar att kännedomen om möjlig-
heten att även med hel förmån kunna använda en liten del av arbets-
förmågan för exempelvis ideellt eller politiskt arbete tycks vara låg 
och inte heller alltid fungera i praktiken. Informationen kan enligt 
MFD behöva spridas i lämpliga forum både till beslutsfattarna för 
sådant stöd och till personer som berörs av ersättningarna.107 

Även enligt Funktionsrätt Sverige vågar många inte arbeta ideellt 
eller engagera sig i samhället på annat sätt på grund av risken att er-
sättningen dras in. Organisationen anser vidare att reglernas nuvar-
ande utformning har inlåsningseffekter eftersom den enskildes för-
måga att utöva fritidsintressen och arbeta ideellt kan ligga till grund 
för en bedömning att den enskilde har arbetsförmåga.108 Organisa-
tionen NSPH anser att det finns oklarheter i gränsdragningen mellan 
vilka fritidsaktiviteter som ska bedöms och inte bedöms kunna visa på 

 
104 Statsrådsberedningen, Framtidens civilsamhälle, Underlagsrapport 3 till Framtidskommis-
sionen, 2012. 
105 SOU 2016:13. 
106 Myndigheten för delaktighet, Demokratisk delaktighet hos personer med psykisk funk-
tionsnedsättning, s. 5, 7 och 35. 
107 Myndigheten för delaktighet, Demokratisk delaktighet hos personer med psykisk funk-
tionsnedsättning, s. 9 och 51.  
108 Svar från Funktionsrätt Sverige på fråga från utredningen, se avsnitt 2.2. 
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arbetsförmåga. NSPH menar att denna oklarhet påverkar personer 
som har ersättning eftersom de inte vågar pröva ett ideellt uppdrag 
på grund av oklara besked från ansvarig handläggare på Försäkrings-
kassan.109 

Funktionsrätt Sverige framhåller vidare att enskilda främst engage-
rar sig i ideell verksamhet för att det är roligt, som en fritidssyssla. 
Att arbeta, eller prova på att arbeta, gör enskilda försäkrade för att 
tjäna pengar. Organisationen framhåller att även personer inom akti-
vitets- eller sjukersättningen måste kunna få ha hobbyer och en 
meningsfull fritid.110 

Vad ingår i deltagande i samhällslivet? 

Människor ägnar sig under sitt liv åt en mängd skiftande sysslor, där 
en del sker i form av arbete och en del vid sidan av arbetet. Det är 
inte alltid heller möjligt att göra en strikt uppdelning av vad som ska 
anses utgöra arbete och vad som är att ses som fritidsverksamhet 
eller hobby. De varianter av åtaganden inom föreningslivet, ideella 
arbeten och andra rena fritidssysselsättningar som finns är oräkne-
liga. Några huvudkategorier kan dock ändå urskiljas. 

Med förvärvsarbete menas sådant arbete som arbetstagare, upp-
dragstagare och egenföretagare utför mot ersättning. I begreppet 
ingår även bisysslor och tillfälliga arbeten av olika slag som utförs 
mot ersättning. Med uppdragstagare menas den som utför arbete för 
någon annan utan att det finns ett anställningsförhållande. Som exem-
pel på uppdragstagare kan nämnas ledamöter i styrelser och fullmäk-
tige, nämndemän, utförare av tillfälliga insatser som boupptecknings-
förrättare, besiktningsmän eller föreläsare. 

Ideellt arbete är sådant arbete som utförs utan ersättning. Benäm-
ningen arbete gör att det är frågan om insatser av en viss karaktär. 
Däremot behöver exempelvis prestationskraven inte motsvara de 
som gäller för förvärvsarbete (jfr HFD 2019 ref. 48) och arbetet 
präglas ofta av frivillighet och stora möjligheter till individuell an-
passning. På så sätt behöver förmågan att utföra ideellt arbete inte 
motsvara en arbetsförmåga som kan användas i förvärvsarbete. 
Gränsdragningen mellan ideellt arbete och lönearbete är dock oklar 

 
109 Svar från NSPH på fråga från utredningen, se avsnitt 2.2. 
110 Svar från Funktionsrätt Sverige på fråga från utredningen, se avsnitt 2.2. 
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och har i arbetsrättslig mening lett till många tvister genom åren. 
Ideellt arbete innebär att arbetsinsatsen i första hand inte grundar sig 
på avtal utan bygger på frivillig intressegrund, arbetsinsatsen i huvud-
sak inte görs av personliga ekonomiska skäl, arbetet utförs inom en 
ideell verksamhet (föreningar eller motsvarande). I Sverige utförs en 
dominerande del av det ideella arbetet i eller via en ideell organisa-
tion, oftast en ideell förening, men också i stiftelser, trossamfund eller 
ekonomiska föreningar. 

Det sker ideellt arbete även på annat sätt i samhället, till exempel 
i en kommuns äldreomsorg, skola eller liknande. Det ideella arbetet 
är i huvudsak obetalt. I vissa fall får man ersättning för direkta kost-
nader och utlägg, ibland också ett arvode. Det är oftast relativt 
begränsat, men i några fall av ekonomisk betydelse och i några 
undantagsfall ända upp till motsvarande heltidslön till exempel för 
ordförande i stora ideella organisationer. Det ideella arbetet skiljer 
sig alltså på det sättet från lönearbete, som i princip alltid sker på 
avtalsgrund, och där lönen så gott som alltid är central. 

Deltagande i föreningslivet är en central aspekt av möjligheten till 
ett rikt liv och att kunna delta i samhällslivet. Politiska partier och 
kultur- och idrottsföreningar utgör bara några exempel på föreningar 
som personer kan engagera sig i. En viktig roll fyller också intresse-
organisationer för personer med funktionsnedsättningar, där många 
med sjuk- eller aktivitetsersättning är aktiva, för att exempelvis 
kunna bistå andra i liknande situation. Gränsdragningen mellan att 
vara aktiv i en förening och att utföra ideellt arbete för samma före-
ning är inte helt klar, på samma sätt som gränsdragningen mellan 
ideellt arbete och förvärvsarbete.  

Frågan om hemarbete är inte utförligt berörd i senare rättspraxis 
men ett par avgöranden från HFD (se de i avsnitt 14.2.1 berörda 
rättsfallen) har behandlat frågan hur hemarbete ska betraktas i frågan 
om uppvisad arbetsförmåga. Av lagtexten framgår att värdet av arbete 
med skötsel av hemmet i skälig omfattning ska likställas med in-
komst av arbete.111 För att arbete med att sköta hemmet ska påverka 
bedömningen av rätten till ersättning bör utredningen i ett ärende 
visa att arbetsinsatsen skulle kunna användas i ett förvärvsarbete på 
arbetsmarknaden och att den försäkrades arbetsförmåga därmed inte 
kan anses vara helt eller i det närmaste helt nedsatt. Tar den för-
säkrade till exempel emot ensamkommande flyktingbarn i sitt hem 

 
111 33 kap. 11 § SFB. 
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mot ersättning eller har uppdrag som familjehem kan detta vägas in 
i bedömningen av arbetsförmågan. Det beror på vad en sammanvägd 
bedömning i varje enskilt fall visar när det gäller arbetsinsats, antal 
personer som uppdraget innefattar och vilken inkomst det ger.  

Regelverkets gränser är i dagsläget för otydliga 

Utredningen bedömer att nu gällande regelverk är otydligt på många 
punkter vad gäller frågan om enskildas engagemang och ideellt arbete 
och gränsen för sådant. Det är inte helt tydligt vad en försäkrad som 
har beviljats sjukersättning på hel- eller deltid kan göra, utan att er-
sättningen ska omprövas med eventuellt följd att den minskas eller 
dras in.  

I en av Försäkringskassans vägledningar beskrivs att regelverket 
kan tolkas som att det innebär att en mängd olika faktorer ska vägas 
in i denna bedömning.112 De aktuella resonemangen i myndighetens 
vägledningen avser främst bedömningen av rätt till ersättning, men 
anmälningsskyldighet föreligger även vid förändringar av arbetsför-
mågan så dessa avvägningar blir även relevanta för personer som har 
sjukersättning och därmed kan få ersättningen omprövad om han 
eller hon uppvisar en förbättrad arbetsförmåga (som inte antogs 
finnas vid tidpunkten för beslutet).113  

Enligt 110 kap. 46 § första stycket SFB ska den som får en förmån 
enligt socialförsäkringsbalken anmäla sådana ändrade förhållanden 
som påverkar rätten till eller storleken av förmånen. Som exempel på 
förhållanden som avses i andra stycket bl.a. hälsotillstånd och arbets-
förmåga. Detta innebär således att den enskilde kontinuerligt för-
väntas bedöma om det egna hälsotillståndet har förbättrats och om 
detta har lett till att även arbetsförmågan har förbättrats, detta även 
om denna förbättring inte används för att exempelvis förvärvsarbeta. 
Den som aktiverar sig på fritiden genom exempelvis föreningsarbete, 
måste kontinuerligt bedöma om åtagandet ska anses motsvara arbets-
förmåga. Är så fallet ska den enskilde anmäla detta till Försäkrings-
kassan.  

Den som har beviljats sjukersättning har vissa möjligheter att 
ägna sig åt ideellt arbete och andra uppdrag såsom föreningsengage-

 
112 Försäkringskassan, Vägledning 2013:1 version 6. 
113 36 kap. 19 § SFB. 
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mang och fritidsintressen samtidigt som han eller hon har fortsatt 
rätt till ersättning. Dessa kan sammanfattas i tre varianter. 

 Den som har hel sjukersättning kan arbeta upp till en åttondel av 
heltid – med eller utan inkomst. 

 Oavsett ersättning finns möjlighet att ägna sig åt annat än arbete 
på fritiden, motsvarande vad en förvärvsarbetande person gör på 
fritiden. 

 Åtaganden som inte motsvarar arbete och inte visar på arbets-
förmåga faller också generellt utanför anmälningsskyldigheten 
och medför inte att ersättningen ska omprövas. 

”Åttondelen” ger vissa möjligheter till ideella åtaganden för en 
begränsad grupp 

Genom den s.k. åttondelen (se närmare i avsnitt 14.2.2) finns viss 
möjlighet för den som har beviljats hel sjukersättning att förvärvs-
arbeta med eller utan inkomst – i upp till en åttondel av heltid, 
motsvarande fem timmar i veckan. Möjligheten till ideellt arbete och 
ideella åtaganden är inte begränsad till åttondelen i dagsläget, men i 
resonemang om åttondelen beskrivs ändå att den försäkrade kan an-
vända denna till exempelvis ideellt arbete. I förarbetena anges att de 
försäkrade som har hel ersättning ges möjlighet att använda en liten 
återstående arbetsförmåga i t.ex. ideellt eller politiskt arbete utan att 
det formella kravet för rätt till förmån ifrågasätts.114 Bakgrunden var 
att det är mycket svårt att konstatera att någon verkligen helt saknar 
arbetsförmåga och att dessa personer därför bör ha ett visst utrymme 
att använda en återstående sådan förmåga. 

De främsta skillnaderna mellan åttondelen och övriga möjligheter 
till åtaganden är att den tillåter även arbete med inkomst (dvs. för-
värvsarbete), att den är tydligt begränsad i tid samt att den utgör en 
möjlighet endast för den försäkrade som har hel sjukersättning. Dessa 
begränsningar utgör hinder om avsikten är att fler försäkrade ska 
kunna delta i samhällslivet på olika sätt. Den fasta tidsgränsen mot-
svarande 5 timmar i veckan kan också verka hämmande på övrig tid. 
Ett godkännande av fem timmars ideellt engagemang i exempelvis 
föreningslivet kan lätt uppfattas som den försäkrade inte har rätt att 

 
114 Prop. 1997/98:111, s. 69. 
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göra något på övrig tid. Det faktum att regeln är kopplad till hel er-
sättning gör också att den blir mindre universell och inte analogt kan 
tillämpas på den med partiell ersättning.  

Möjligheten för en försäkrad med partiell ersättning att utöva fri-
tidsintressen som är att jämställa med förvärvsarbete är mycket 
begränsad (jfr RÅ 2006 ref. 17). Detta får också till följd att den som 
har partiell ersättning – och därmed med stor sannolikhet besitter 
högre förmågor till aktivitet jämfört med en person med hel sjuker-
sättning – har en mer begränsad möjlighet att delta i samhällslivet 
eller ta tillvara denna förmåga på fritiden än den som har beviljats hel 
sjukersättning. 

Fritidsaktiviteter är tillåtna – men det är oklart vad som utgör 
fritidsaktiviteter 

För den s.k. åttondelen talas alltså om en återstående, faktisk 
arbetsförmåga som kan användas i ideellt arbete etc. Samtidigt står 
det klart utifrån nuvarande rättsläge att åtaganden som sker på 
fritiden inte heller ska påverka ersättningen. Även en försäkrad med 
sjukersättning har rätt till fritid. Fritidsaktiviteter som en yrkes-
verksam person i normalfallet utför på sin fritid, exempelvis deltag-
ande i föreningslivet eller kursverksamhet, påverkar inte rätten till 
sjukersättning.115 Enligt förarbetena kan deltagande i visst föreningsliv, 
kursverksamhet, ideellt arbete, politiska uppdrag och studier utgöra 
sådana fritidsaktiviteter.116 

För denna bedömning blir därför gränsen mellan fritid och andra 
aktiviteter avgörande. Saker som en arbetande individ kan förväntas 
utföra på fritiden bör inte utgöra hinder för en försäkrad som har 
sjukersättning eller aktivitetsersättning. Bedömningen är kopplad 
till ett omfattningsbegrepp, dvs. vad en yrkesverksam förväntas kunna 
och hinna utföra på sin fritid, men är inte helt beroende av omfatt-
ningen, som bara utgör en del av bedömningen. En sammanvägd 
bedömning ska göras utifrån omständigheterna i det enskilda fallet, 
där exempelvis även eventuella inkomster från fritidsaktiviteterna 
vägs in. 

Problemet uppstår när denna bedömning ska göras i sak. Vad och 
i vilken omfattning kan en yrkesverksam person utföra på sin fritid 

 
115 Prop. 1997/98:111, s. 36 och Försäkringskassans vägledning 2013:1 version 6, s. 32. 
116 Prop. 1997/98:111, s. 36–37 och bet. 1997/98:SfU11, s. 21 f. 
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i form av exempelvis deltagande i föreningslivet eller politiskt arbete? 
Försäkringskassan beskriver detta i sin vägledning som att  

om fritidsintressen växer i omfattning så att de är mer att jämställa med 
förvärvsarbete eller näringsverksamhet kan de påverka rätten till sjuk-
ersättning. Man kan ha hästar som fritidsintresse och motionsrida en 
gång i veckan, men om man driver en hästgård med tävlingsverksamhet 
kan det snarare jämställas med förvärvsarbete.117 

Beskrivningen har sin grund i förarbetena, där det anges att det inte 
är förekomsten av lön eller arvode som avgör om den försäkrade be-
döms ha arbetsförmåga. I princip bedöms oavlönat arbete inte på 
något annat sätt än avlönat arbete. Ideellt arbete, politiska uppdrag 
och studier som är av den omfattning som yrkesverksamma utför på 
sin fritid bör emellertid inte leda till att rätten till förmån ifrågasätts.118  

Utredningen menar att detta synsätt samtidigt är problematiskt. 
För det första finns det en skillnad mellan förvärvsarbete, där den 
försäkrade genomför en prestation någon är villig att betala för. Vill-
koren i sådant arbete, jämfört med ideellt arbete eller andra oav-
lönade åtaganden, är ofta väsensskilda. De prestationskrav som ställs 
upp i förvärvsarbete förekommer sällan i ideellt arbete. För det andra 
innebär detta att insatser som en försäkrad med sjukersättning skulle 
kunna göra är begränsade till den omfattning som en yrkesarbetande 
person utför på sin fritid. En person som skulle hinna och orka göra 
mer än så (dvs. av åtaganden som inte motsvarar förvärvsarbete, i 
synnerhet sett till i jämförelse med kraven i ett förvärvsarbete) har 
alltså inte möjlighet till det enligt detta synsätt.  

För studier som genomförs utan att ersättningen förklaras vilande 
gäller i nuläget att om studierna bedrivs i den studietakt och med de 
studieresultat som krävs för att få studiestöd, kan det vara en 
indikation på att det finns en arbetsförmåga som kan tas tillvara. Om 
studiestöd betalas ut eller inte har dock ingen betydelse. Att den 
försäkrade har klarat av att studera kan ibland innebära att han eller 
hon kan antas ha en arbetsförmåga. Försäkringskassan bör då utreda 
den fortsatta rätten till sjukersättning. Detta gäller oavsett om hälso-
tillståndet är förbättrat eller inte. Inte heller vad gäller studier finns 
alltså någon säkerhet i bedömningen, och en försäkrad kan alltså i 
dagsläget påbörja en period med studier utan att veta om detta 
kommer att påverka hans eller hennes ersättning. Det enda säkra sättet 

 
117 Försäkringskassan vägledning 2013:1 version 6, s. 33. 
118 Prop. 1997/98:111, s. 34 och bet. 1997/98:SfU11, s. 21 f. 
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att förvissa sig om att studierna inte kommer att påverka ersätt-
ningen under studieperioden är att ansöka om att ersättningen ska 
vilandeförklaras under studietiden. 

Övriga möjligheter till ideella åtaganden och engagemang 

Ovan har konstaterats att det finns möjligheter till ideellt arbete m.m. 
inom ramar som innebär tidsbegränsning: åttondelen, som är be-
gränsad till en tidsåtgång på en åttondel av en normal heltid och där-
utöver vad en förvärvsarbetande person typiskt sett hinner med och 
kan utföra på fritiden.  

Utredningen kan dock konstatera att regelverket egentligen inte 
innehåller någon begränsning till dessa situationer. Så länge den för-
säkrades åtaganden inte motsvarar uppvisad arbetsförmåga är dessa 
fullt tillåtna och medför inte heller någon anmälningsskyldighet eller 
omprövning av ersättningen. På så sätt kan resonemangen om fritids-
sysslor bli förvirrande eftersom regelverket egentligen inte kopplar 
utförandet av sådana sysslor till en tidsåtgång eller omfattning; i stället 
är det fråga om en bedömning av åtagandets natur och om genom-
förandet kan sägas visa på arbetsförmåga. Det är också en materiell, 
och inte formell, bedömning eftersom bedömningen enligt gällande 
regelverk är kopplad till själva prestationen snarare än till exempelvis 
om åtagandet ger inkomst. Däremot kan ju själva tidsåtgången som 
ett åtagande innebär också tänkas vägas in när en bedömning görs av 
om åtagandet ska anses motsvara arbetsförmåga. En försäkrad som 
exempelvis ägnar sig åt ideellt arbete för en förening 40 timmar i 
veckan bör rimligen bedömas på annat sätt än någon som är aktiv i 
föreningen 4 timmar per vecka. 

Hur sådana engagemang närmare ska bedömas framgår emellertid 
inte av regelverket och några klara gränser mellan vilka engagemang 
som typiskt sett motsvarar förvärvsarbete finns inte heller. Detta 
bidrar starkt till den osäkerhet som finns i systemet. 
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Otydlighet i gränsdragningarna innebär osäkerhet och rädsla 
hos försäkrade inför överväganden att aktivera sig i 
samhällslivet  

Sammanfattningsvis gör utredningen bedömningen att regelverket 
kring fritidssysslor, föreningsliv och uppdrag är mycket svårt att över-
blicka och bedömningarna behäftade med osäkerhet. Det går enligt 
utredningens uppfattning inte att med säkerhet sluta sig till huruvida 
en viss företeelse eller visst åtagande alltid eller aldrig faller inom 
ramen för vad som påverkar rätten till förmånen för den som får 
sjuk- eller aktivitetsersättning. Det är således även omöjligt för en 
enskild försäkrad att i ett givet fall avgöra om exempelvis ett åtag-
ande i föreningslivet kan komma att påverka dennes ersättning fram-
över. Undantaget är rent inkomstbringande förvärvsarbete, där kravet 
på vilande ersättning är tydligt. 

Utredningen har kunnat konstatera att otydligheten i regelverket 
ihop med uppfattningen om en relativt strikt tillämpning innebär stor 
osäkerhet hos de försäkrade, som ihop med en rädsla för att förlora 
tryggheten i den ersättning som ofta utgör den grundläggande för-
sörjningen får följden att många försäkrade avstår från att delta i sam-
hällslivet även om viljan, möjligheterna och förmågorna finns till detta. 

Det är inte svårt att konstatera varför nuvarande ordning medför 
stora oklarhetsfaktorer i bedömningarna och konsekvenser i form av 
osäkerhet och rädsla för att förlora ersättningen hos de försäkrade. 
En ordning där den försäkrade är utlämnad till handläggarens bedöm-
ning av vad som ska anses motsvara uppvisad arbetsförmåga kommer 
att få dessa konsekvenser. 

Till detta kan noteras att det i dagsläget finns en anmälningsskyl-
dighet om den försäkrades arbetsförmåga förbättras. Detta lägger så-
ledes ytterligare ett osäkerhetsmoment på den försäkrade genom en 
skyldighet att ständigt utvärdera den egna arbetsförmågan, också då 
en sådan inte används i förvärvsarbete. 

Den oro många försäkrade känner för att deras arbetsförmåga ska 
omvärderas vid engagemang i föreningsliv, politik, ideellt arbete eller 
andra fritidssysselsättningar är således enligt utredningens bedöm-
ning det främsta hindret mot ett ökat deltagande i sådana engage-
mang. Denna oro beror troligtvis åtminstone delvis på det nuvarande 
regelverkets utformning.  
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Utredningens slutsatser om uppdrag, ideellt arbete, 
fritidsverksamhet, hemarbete m.m. under tid med  
sjukersättning eller aktivitetsersättning 

Som framgår av avsnitt 14.2.1 ska flera faktorer vägas in vid bedöm-
ningen av nedsättningen av en individs arbetsförmåga och om denna 
uppgår till 25, 50, 75 eller 100 procent. Detta innefattar bl.a. i vilken 
omfattning en försäkrad kan utföra andra aktiviteter som kan jäm-
ställas med arbete. Det är vilken insats som sysslan kräver som är av 
betydelse. Sysslor som motsvarar en omfattning av sådana fritids-
aktiviteter som en yrkesverksam person vanligen utför på sin fritid, 
såsom att i viss utsträckning delta i föreningsliv, kursverksamhet, ide-
ellt arbete och politiska uppdrag ska inte beaktas vid bedömningen 
av den enskildes arbetsförmåga. Som framgått i nämnda avsnitt finns 
ingen klar gränsdragning mellan å ena sidan deltagande i studier, 
föreningsliv eller uppdrag som kan anses som fritidsaktiviteter och å 
andra sidan motsvarande aktiviteter som är av sådan art och omfatt-
ning att det kan bedömas visa på arbetsförmåga. M.a.o. kan bedöm-
ningen av fritidssysselsättningar även påverkas av och vara svårare att 
göra om den varierar mycket över tid.  

Enligt Försäkringskassan får en sammanvägd bedömning göras 
utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. Den tid som ägnas åt 
sysslan och vilken insats som krävs av den försäkrade för att genom-
föra sysslan ska beaktas vid bedömningen av om en viss syssla ska 
jämställas med ett förvärvsarbete. Först när sysslan bedöms vara att 
jämställa med ett arbete kan den anses visa på en arbetsförmåga. 

Utredningen bedömer att Försäkringskassans tolkning visserligen 
är rimlig, men kan konstatera att gränsdragningen inte blir tydligare 
av att det behövs en sammantagen bedömning utifrån omständighet-
erna i det enskilda fallet. Vidare kan konstateras att även om den 
försäkrade deltar i en syssla som utifrån en nyss nämnd bedömning 
visar på arbetsförmåga kan det ändå vara möjligt för den enskilde att 
beviljas hel ersättning. Försäkrade som beviljats hel ersättning har 
nämligen möjlighet att använda en liten återstående arbetsförmåga 
till exempelvis ideellt eller politiskt arbete inom ramen för den så 
kallade åttondelen. I bedömningen av om insatsen ryms inom ramen 
för åttondelen ska arbetstidens omfattning och arbetsinkomsten 
beaktas.119 

 
119 Se avsnitt 14.2.2. 
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Utredningen bedömer att det således inte nödvändigtvis är enkelt 
för enskilda försäkrade att förstå var gränsen mellan å ena sidan 
deltagande i studier, föreningsliv eller uppdrag som kan anses som 
fritidsaktiviteter och å andra sidan motsvarande sysslor som kan 
anses vara av en sådan art och omfattning att det därmed anses visa 
på arbetsförmåga. Till denna oklara gränsdragning kommer att det 
dessutom finns möjlighet att delta i sistnämnda sysslor inom ramen 
för den så kallade åttondelen, vilket riskerar att ytterligare försvåra 
för en enskild försäkrad att förutse villkoren för möjligheten att 
arbeta ideellt mm. Detta är enligt utredningen ett exempel på att 
regelverket är svårt att överblicka. 

Sammanfattningsvis gör utredningen bedömningen att regelverket 
kring fritidssysslor, föreningsliv och uppdrag är svårt att överblicka. 
Mot bakgrund av vad som framkommit om försäkrades rädsla för att 
engagera sig konstaterar utredningen att regelverket tycks få som 
konsekvens att enskilda avstår att engagera sig på grund av rädsla för 
att förlora sin beviljade förmån. 

15.4.4 Aktiviteter under tid med aktivitetsersättning 

Ett av syftena med aktivitetsersättning är att stimulera unga till 
aktivitet under tiden med ersättningen. De aktiviteter som avses är 
bland annat aktiviteter enligt 33 kap. 21–25 §§ SFB, som ska kunna 
antas ha en gynnsam inverkan på den försäkrades sjukdomstillstånd 
eller fysiska eller psykiska prestationsförmåga. Det har dock i olika 
sammanhang konstaterats att systemet med dessa aktiviteter har vissa 
brister. Framför allt handlar det om att det saknas aktiviteter, att 
Försäkringskassan har svårt att genomföra sitt samordningsuppdrag, 
att det saknas uppföljning av aktiviteterna både på individnivå och 
övergripande nivå och att det finns samordningsproblem. 

Det råder brist på aktiviteter 

Enligt Riksrevisionen saknar många med aktivitetsersättning insatser.120 
Enligt myndigheten motsvaras inte behovet av insatser av det utbud 
som tillhandahålls av kommunernas dagliga verksamhet, Arbetsför-
medlingens arbetslivsinriktade rehabilitering eller de aktiviteter enligt 

 
120 RiR 2015:7, s. 97. 
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SFB som Försäkringskassan beviljar särskild ersättning för. Särskilt 
saknas insatser för de som står långt från arbetsmarknaden.121 

Personer som inte har rätt till daglig verksamhet enligt LSS är enligt 
Riksrevisionen sannolikt särskilt utsatta. För dessa ansvarar kommu-
nerna enligt socialtjänstlagen för att medverka till att den enskilde 
får meningsfull sysselsättning. Enligt Riksrevisionen skiljer det sig 
mellan kommuner i vilken utsträckning personer med aktivitetser-
sättning får stöd inom ramen för socialtjänstlagen. Vidare har endast 
var fjärde individ av dem som inte omfattas av LSS och som inte har 
arbetslivsinriktad rehabilitering vid Arbetsförmedlingen (ca 48 pro-
cent av gruppen) en aktivitet med stöd från Försäkringskassan. Riks-
revisionen bedömer vidare att det är tveksamt om de aktiviteter som 
erbjuds fungerar som ett steg mot arbetslivet.122 

ISF har i en studie av individärenden dokumenterat aktiviteter 
inom ramen för aktivitetsersättningen, aktiviteter i regi av Arbets-
förmedlingen eller av kommunen inom ramen för LSS och aktivi-
teter via samordningsförbunden. Alla former av aktiviteter har doku-
menterats, från ekonomiskt bidrag för gymkort till olika former av 
arbetslivsinriktad rehabilitering. 

Enligt ISF saknas dokumenterade aktiviteter under tiden med 
aktivitetsersättning för en förhållandevis stor andel av personerna 
med aktivitetsersättning.123 För en tredjedel av personerna som efter 
att de fyllt 30 fått avslag på sin ansökan om sjukersättning saknas 
aktiviteter under hela tiden den enskilde haft aktivitetsersättning. 
Bland de som beviljats sjukersättning efter att de fyllt 30 saknas doku-
menterade aktiviteter under hela tiden med aktivitetsersättning för 
en femtedel. Enligt ISF verkar det i ärendena där sjukersättning senare 
beviljats som att beslutet om att bevilja ersättning är rätt vid besluts-
tidpunkten, men att arbetsförmågan möjligen hade kunnat förbätt-
ras om rätt aktiviteter och insatser hade satts in i ett tidigare skede.124 

Enligt ISF kan förklaringar till att få aktiviteter har genomförts 
vara att personerna har ansetts vara för sjuka för att kunna tillgo-

 
121 RiR 2015:7, s. 99. 
122 RIR 2015:7, s. 99. 
123 ISF, 2017:5, s. 16. 
124 ISF 2017:5, s. 17. Av ISF:s aktgranskning framgår att bland personer som haft aktivitetser-
sättning och sedan fått avslag på sin ansökan om sjukersättning fanns det för 67 procent någon 
form av aktivitet dokumenterad under tiden med aktivitetsersättning. Bland personer som haft 
aktivitetsersättning och sedan fått sjukersättning beviljad fanns någon form av aktivitet 
dokumenterad under tiden med aktivitetsersättning för 83 procent. Enligt ISF är det anmärk-
ningsvärt att så många som 33 respektive 17 procent av de som haft aktivitetsersättning inte 
haft någon form av aktivitet under tiden med aktivitetsersättning, ISF 2017:5, s. 29. 
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dogöra sig rehabiliterande aktiviteter eller insatser, att personerna 
kan ha valt att inte delta av olika anledningar och att utbudet av ända-
målsenliga aktiviteter är alltför litet. ISF menar att det borde finnas 
aktiviteter som är bättre anpassade till individens förutsättningar.125 
ISF framhåller även att det finns en risk att det inte blir några aktivi-
teter om Försäkringskassan och den försäkrade inte kommer över-
ens om lämpliga sådana. Enligt ISF läggs ansvaret för att ta initiativ 
till att delta i aktiviteter inte sällan på den försäkrade, vilket i många 
fall leder till att personen inte deltar i några aktiviteter överhuvud-
taget. Detta kan i sin tur medföra att personerna inte ges möjlighet 
att närma sig studier eller arbetsmarknaden.126 

Enligt Hultqvist känner många unga med aktivitetsersättning inte 
till rätten att delta i aktiviteter. Hon menar att ofta finns en koppling 
till hur kontakten med Försäkringskassan ser ut och att risken för 
att inte känna till rätten till aktivitet är påtaglig när det inte finns någon 
relation mellan den försäkrade och handläggaren. Av sjutton inter-
vjuade försäkrade hade fjorton en relation till sin personliga hand-
läggare.127 

Försäkringskassan har framhållit att få försäkrade har diskuterat 
lämpliga aktiviteter och dess syfte tillsammans med sin kontaktper-
son på myndigheten och att flera intervjuade försäkrade med aktivi-
tetsersättning inte över huvud taget känner till möjligheten till er-
sättning för olika typer av aktiviteter.128 Enligt Försäkringskassan är 
den vanligaste orsaken till att det inte pågår några aktiviteter att den 
försäkrade inte vill delta i sådana. Andra orsaker är att planeringen av 
aktiviteter inte har påbörjats, att Försäkringskassan avvaktar resul-
tatet av medicinsk behandling/rehabilitering eller att daglig verksam-
het pågår och att personen på grund av sin sjukdom/funktionsned-
sättning därför inte samtidigt kan delta i aktiviteter.129 

Som förklaring till att det är många med aktivitetsersättning som 
saknar aktiviteter har lyfts att det är svårt att hitta lämpliga aktivi-
teter. Eftersom diskussionen om deltagande i aktiviteter förutsätter 
att individen själv tar initiativ och genomför aktiviteterna på eget 
ansvar kan det bli svårt att verka för att aktiviteten faktiskt genom-

 
125 ISF, 2017:5, s. 17. 
126 ISF, 2017:5, s. 17–18. 
127 Hultqvist, Att göra aktivitetsersättning, s. 107–108.  
128 Försäkringskassan, Tio år med aktivitetsersättning, s. 41. 
129 Försäkringskassan 2012, Unga som har aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbets-
förmåga, en delrapport, dnr. 69161, 2011, bilaga 2, s. 16. 
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förs. Handläggaren kan därför bli osäker på individens förmåga att 
delta i aktiviteter.130 

Enligt Mannelqvist har få lyckats stärka sin arbetsförmåga under 
tiden med aktivitetsersättning. De aktiviteter som genomförs är ofta 
kopplade till idrottslig verksamhet. Det förekommer dock även ar-
betslivsinriktade aktiviteter och deltagande i kommunal daglig verk-
samhet, men utbudet av insatser och aktiviteter som de unga får ta 
del av motsvarar inte den faktiska efterfrågan som finns. Kunskapen 
kring huruvida de insatta aktiviteterna är effektiva i just det specifika 
fallet är också ofta låg. Risken finns därför att det som haft aktivitets-
ersättning, med eller utan aktiviteter, inte kommit närmare arbets-
marknaden under tiden med ersättning utan möjligen ännu längre 
ifrån. Flertalet av dem som haft aktivitetsersättning får också sjuk-
ersättning efter fyllda 30 år.131 

Försäkringskassan har svårt att genomföra sitt uppdrag 

Försäkringskassan har två samordningsuppdrag för försäkrade med 
aktivitetsersättning. Det ena uppdraget innebär att myndigheten ska 
samordna rehabiliteringsinsatser för de med ersättningen. I detta ingår 
bland annat förberedande eller arbetslivsinriktade insatser. De 
arbetslivsinriktade insatserna tillhandahålls främst via Arbetsför-
medlingen eller via samordningsförbund. Det andra uppdraget innebär 
att Försäkringskassan ska undersöka om de med ersättningen kan 
delta i aktiviteter av sysselsättningskaraktär och samordna dessa 
aktiviteter så att de kan genomföras.132 

Riksrevisionen konstaterar att Försäkringskassan har svårt att 
genomföra sitt samordnings- och tillsynsuppdrag. Handläggarna har 
begränsat med tid att lägga på varje person och många av dem anser 
att de har ganska eller mycket dåliga förutsättningar att verka för att 
den försäkrade får insats efter behov. De personer som i första hand 
får hjälp och stöd är de som själva hör av sig till sin handläggare.133  

Enligt ISF följer Försäkringskassan i alltför låg grad upp resultatet 
av genomförda aktiviteter. Vid en granskning hade Försäkringskassan 

 
130 Jfr SOU 2018:21, s. 108.  
131 Mannelqvist Ruth, Socialmedicinsk tidskrift 2019/5, ”Aktivitetsersättning och arbetsför-
måga – Bristande aktivitet och hypotetiska bedömningar”. 
132 Försäkringskassan, Svar på regeringsuppdrag, Rapport – Utvecklade utredningar inför 
beslut om aktivitetsersättning och förstärkta insatser för unga med aktivitetsersättning, s. 12.  
133 RIR 2015:7, s. 100 
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genomfört någon form av uppföljning för åtminstone någon av den 
aktuella personens aktiviteter för endast en tredjedel av alla granskade 
personer. En uppföljning på individnivå är enligt ISF nödvändig för 
individärendet.134 

Enligt Riksrevisionen är det problematiskt att egna initiativ är 
avgörande för om individerna ska få det stöd som de behöver efter-
som personer med aktivitetsersättning är en utsatt grupp där en 
majoritet har psykiska problem och svårigheter med att ta initiativ 
till kontakter. Tidigare utredningar visar att unga med aktivitets-
ersättning upplever långa perioder av inaktivitet och sysslolöshet.135 

Riksrevisionen bedömer att det finns en risk för att individer som 
av olika anledningar inte kan eller vill ta egna initiativ går utan in-
satser. Riksrevisionen konstaterar att bristen på insatser leder till in-
aktivitet och inlåsning i aktivitetsersättningen, vilket innebär en risk 
för den enskilde att hamna utanför arbetsmarknaden.136 

Försäkringskassan har bedömt att samordningsansvaret är resurs-
krävande. Uppföljningen av enskilda individer behöver utvecklas och 
sannolikt genomföras mer frekvent. Gränsen för vad som omfattas 
av Försäkringskassans samordningsuppdrag är vidare svår att placera. 
Försäkringskassan menar att det finns ett behov att intensifiera in-
satserna för att stödja de individer som eventuellt kan integreras i in 
ett normalt arbetsliv.137 

Försäkringskassan menar vidare att myndigheten är beroende av 
andra aktörers arbete. Ett utvecklat lokalt samarbete och tydligare 
ansvarstagande från de offentliga aktörerna i samverkan med det 
lokala näringslivet skulle kunna skapa förutsättningar för ett bättre 
stöd för de enskilda individerna. Försäkringskassan menar att de 
saknar systematisk och aktuell information från såväl kommun som 
hälso‐ och sjukvård om individernas status. Försäkringskassan vet 
för lite om de olika insatser som pågår kring denna grupp, vilket 
bidrar till att myndigheten i många fall har svårt att klara sitt upp-
drag. Exempelvis vet inte Försäkringskassan om en individ har beslut 
om LSS och ofta inte heller vilka begränsningar/möjligheter som 
finns för individen. Den främsta informationskällan i nuläget, utöver 
den information som finns som underlag vid beviljande av ersätt-
ningen, är individen själv vid ett planeringsmöte. Långt ifrån alla 

 
134 ISF, Rapport 2017:5, s. 18 
135 RIR 2015:7, s. 100 
136 RIR 2015:7, s. 97 
137 Försäkringskassan, Tio år med aktivitetsersättning, s. 10–11. 
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individer som skulle behöva det har tillräcklig kontakt med Försäk-
ringskassan för att myndigheten ska kunna vara tillräckligt insatt och 
stödjande där det behövs. Slutsatsen blir att Försäkringskassans sam-
ordningsinsatser behöver utvecklas för att det ansvar som vilar på 
myndigheten ska uppfyllas.138 

Åtgärder för att hantera bristerna 

För att hantera bristerna i utförandet av samordningsuppdraget har 
Försäkringskassan utvecklat arbetssätt och metoder. Bland annat 
tidigareläggs utredningen av behovet av insatser till att genomföras i 
samband med utredningen av rätten till ersättning. Enligt Försäk-
ringskassan minskar risken att unga med aktivitetsersättning saknar 
rehabiliteringsinsatser eller aktiviteter under tiden med ersättning 
genom att Försäkringskassan tidigt utreder och planerar för insatser. 
Rehabiliteringsplaner kommer vidare endast upprättas i de fall där 
det är aktuellt med samordning av arbetslivsinriktade rehabiliterings-
insatser eller där Försäkringskassan och individen kommer överens 
om lämpliga aktiviteter under ersättningsperioden. För att säker-
ställa att behovet av insatser och samordningsbehov har utretts för 
samtliga individer som beviljas aktivitetsersättning kommer en sådan 
utredning att göras redan innan beslut om att bevilja ersättning. För-
säkringskassan och Arbetsförmedlingen behöver även fortsätta 
arbetet inom det förstärkta samarbetet för att säkerställa att fler 
individer får tillgång till ändamålsenliga insatser som leder till arbete. 
I samband med införandet av ett nytt arbetssätt för utredning och 
bedömning av behov av insatser och samordning har Försäkrings-
kassan även tagit fram ett arbetssätt för uppföljningar av planerade 
insatser och individens behov av samordning. Försäkringskassan har 
vidare vidtagit kompetensutvecklande åtgärder.139 

Försäkringskassan menar att det saknas ändamålsenliga insatser 
som tillgodoser hela gruppens behov, särskilt för de som inte är redo 
för arbetslivsinriktad rehabilitering, och har lyft frågan om det är 
ändamålsenligt att myndigheten har samordningsansvaret för akti-
viteter i form av fritidsaktiviteter och sysselsättning. Försäkrings-
kassan menar att det bör övervägas om ansvaret i stället borde till-

 
138 Försäkringskassan, Tio år med aktivitetsersättning, s. 11. 
139 Försäkringskassan, Svar på regeringsuppdrag, Rapport – Utvecklade utredningar inför 
beslut om aktivitetsersättning och förstärkta insatser för unga med aktivitetsersättning, s. 15–17.  
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delas kommunerna, som redan tillhandahåller insatser för en stor del 
av målgruppen.140 

Det saknas övergripande uppföljning 

Enligt Riksrevisionen fyller de insatser som samordningsförbunden 
finansierar en viktig funktion för att aktivera personer med aktivitets-
ersättning. Det saknas dock samordningsförbund i många kommu-
ner och deras resurser är begränsade. Riksrevisionen menar att det 
finns en variation av insatser över landet, särskilt för personer som 
står längst från arbetsmarknaden, när det gäller utbud av insatser, 
vilket innebär att personer med aktivitetsersättning inte har samma 
förutsättningar att få insatser efter behov. Riksrevisionen bedömer 
att dagens system, där aktivering av unga med nedsatt arbetsförmåga 
i viss utsträckning sker genom projekt, riskerar att skapa brist på 
kontinuitet, problem med likvärdighet över landet samt innebär ett 
system som är svårt att överblicka.141 

Enligt Försäkringskassan är en svaghet i strukturen med samord-
ningsförbund och annan samverkan mellan myndigheter att en stor 
del av resurserna kanaliseras via tidsbegränsade projekt. Samordnings-
förbunden ger stöd åt olika projekt för personer med aktivitets-
ersättning men implementeringen av framgångsrika projekt är svår. 
Resurser saknas många gånger och projektperioder med aktiva 
insatser avlöses ofta med perioder av passivitet. Det finns ingen ut-
värdering av effekter av denna verksamhet och det saknas evidens för 
de metoder som tillämpas i projekten.142 

Riksrevisionen konstaterar vidare att det saknas nödvändig stati-
stik för att Försäkringskassan ska kunna följa upp om syftet med 
aktivitetsersättningen uppfylls. Det är enligt Riksrevisionen nöd-
vändigt att Försäkringskassan till exempel utvecklar statistik över 
vilka insatser som gruppen med aktivitetsersättning tar del av för att 
myndigheten ska kunna följa upp om syftet med aktivitetsersätt-
ningen uppfylls. Det är också viktigt för att Försäkringskassan internt 

 
140 Försäkringskassan, Svar på regeringsuppdrag, Rapport – Utvecklade utredningar inför 
beslut om aktivitetsersättning och förstärkta insatser för unga med aktivitetsersättning, s. 18. 
141 RIR 2015:7, s. 99–100. År 2015 saknades enligt Riksrevisionen samordningsförbund i 50 kom-
muner. Eventuellt finns numer fler samordningsförbund, men inte endast antalet sådana eller 
kommuner anslutna till ett sådant påverkar likvärdigheten. Även skillnader i vilken typ av 
insatser som förbunden finansierar och för vilka målgrupper dessa riktas till ger en variation 
över landet. 
142 Försäkringskassan, Tio år med aktivitetsersättning, s. 11–12. 
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ska kunna styra handläggningen mot målet om aktivitet för de en-
skilda individerna.143 

Enligt ISF är en systematisk uppföljning avgörande för att öka 
kunskapen om vilka aktiviteter som är framgångsrika i att stödja per-
soner att närma sig arbetsmarknaden. Det gäller både på individuell 
nivå och på övergripande nivå.144 

Vilka aktiviteter genomförs? 

I förarbetena nämns kurser, dagverksamhet, föreningsverksamhet, 
idrottsaktiviteter och pryo som exempel på sannolika aktiviteter.145 
Det saknas dock övergripande statistik över vilka aktiviteter som 
faktiskt genomförs. Här presenteras några studier och andra kun-
skapsunderlag kring vilka aktiviteter som försäkrade deltar i.  

I det brev som skickas ut till försäkrade som beviljats aktivitets-
ersättning med information om möjlighet till att delta i aktiviteter 
nämns att gå en kurs via studieförbund eller folkhögskola, vara med 
i en förening, delta i idrottsaktiviteter och/eller praktisera på en 
arbetsplats som exempel på aktiviteter som kan bli aktuella.146 

Enligt en aktstudie genomförd av ISF som presenterades 2017 är 
de vanligaste aktiviteterna arbetsplatsnära aktiviteter, aktiviteter inom 
ramen för LSS, aktiviteter som innebär träning och aktiviteter som 
innebär utbildning. Enligt studien har ungefär 60 procent av de per-
soner som överhuvudtaget har deltagit i aktiviteter deltagit i någon 
form av arbetsplatsnära aktivitet, alltså aktiviteter som utförts på en 
arbetsplats. Det rör sig ofta om att få vara hos ett mindre företag där 
det finns enklare sysslor. Aktiviteter inom ramen för LSS är relativt 
vanliga för personer med aktivitetsersättning, ungefär 9 procent av 
de personer som deltagit i aktiviteter har deltagit i en aktivitet inom 
daglig verksamhet. Försäkringskassan betalar för aktiviteter som inne-
bär gymträning, simträning, danskurser eller liknande för ungefär 
40 procent av personerna som deltagit i aktiviteter. De aktiviteterna 
syftar snarare till att öva förmågan att fungera och hantera sitt funk-
tionshinder i samhället. Utbildningar förekommer som aktiviteter i 
drygt 30 procent av fallen för personer som över huvud taget deltagit 

 
143 RiR 2015:7, s. 98. 
144 ISF, Rapport 2017:5, s. 18 
145 Prop. 2000/01:96, s. 87. 
146 Försäkringskassans mall Wimi FK15620.  
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i aktiviteter. Det kan handla om kurser på Folkuniversitet, komvux, 
högskolor och universitet eller om att lära sig att spela ett instru-
ment. Enligt ISF bidrar inte de aktiviteter som faktiskt genomförs i 
tillräcklig utsträckning till en närmare kontakt med arbetsmarknaden 
och en för låg andel av de aktiviteter som genomförs följs upp.147 

I en aktstudie genomförd av Försäkringskassan i oktober 2010 
bland 1 971 personer som hade aktivitetsersättning på grund av ned-
satt arbetsförmåga, framkom att av 1 077 personer som deltog i in-
satser i december 2011 är det 222 personer som deltar i aktiviteter 
inom aktivitetsersättningen. De flesta deltar i en aktivitet och knappt 
en fjärdedel deltar i två till fyra aktiviteter samtidigt. I tabell 15.2 
redovisas vilken typ av aktivitet som den första aktiviteten är. Den 
vanligaste aktiviteten är idrottsverksamhet i olika former.148 

Tabell 15.2 Aktiviteter för personer med aktivitetsersättning  

 Antal Andel (procent) 
Arbetsorienterad praktik 29 13 
Föreningsverksamhet 9 4 
Grundläggande utbildning 34 11 
Hobbyverksamhet i egen regi 5 2 
Idrottsaktivitet 132 60 
Kurs 16 7 
Annat 7 3 
Framgår inte 1 - 
Totalt 222 100 

Källa: Försäkringskassan 2012. 

 
 
Hultqvist har intervjuat försäkrade som beviljats aktivitetsersättning 
om bland annat vilka aktiviteter som förekommer och har delat in de 
förekommande aktiviteterna i kategorier. Det övergripande målet 
för samtliga kategorier har angetts som lönearbete, men det finns 
också alternativa mål för de olika aktiviteterna.  

Olika sorters arbetspraktik har som alternativa mål att fungera i 
ett socialt sammanhang, passa tider, följa instruktioner, känna gemen-

 
147 ISF, Rapport 2017:5, s. 31–33. 
148 Försäkringskassan 2012, Unga som har aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbets-
förmåga, en delrapport, dnr. 69161/2011, bilaga 2, s. 13. 
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skap, höja fysisk och psykisk kapacitet och må bättre. Dessa aktivi-
teter utförs på en arbetsplats tillsammans med lönearbetande.149 

Även kategorin kurser och utbildningar, exempelvis komvuxstu-
dier, har att fungera i ett socialt sammanhang och följa ett schema 
som alternativa mål.150 

Gymträning är ett exempel ur kategorin idrott, som har som 
alternativa mål att bli fysiskt och psykiskt stark samt må bättre. 
Dessa aktiviteter handlar om att röra på kroppen151 

Dagverksamhet har som alternativa mål att fungera i ett socialt 
sammanhang, passa tider, känna gemenskap, stärka självförtroende 
och må bättre. Dessa aktiviteter riktar sig enbart till människor som 
inte har något arbete på den reguljära arbetsmarknaden. Innehållet i 
verksamheterna varierar, det kan exempelvis handla om att träffas och 
laga mat, diskutera ett visst tema, promenader, lyssna på föreläs-
ningar, besöka företag eller ha individuella samtal.152 

Samordningsproblem förekommer 

Enligt Riksrevisionen förefaller det förstärkta samarbetet mellan 
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen avseende personer med 
aktivitetsersättning fungera väl i vissa delar av landet men att sam-
arbetet fungerar bättre på mindre orter än på större. Riksrevisionen 
kan också konstatera att det till viss del saknas samsyn hos myndig-
heterna om det gemensamma uppdraget. Riksrevisionen bedömer 
att denna brist på samsyn innebär en risk för att personer hamnar i 
fel insatser eller stannar kvar för länge i insatser där de inte utvecklas, 
särskilt som handläggare på båda myndigheterna anger att de har 
svårt att hinna följa upp ärenden.153  

Enligt Riksrevisionen är det vidare få som tar sig vidare från dag-
lig verksamhet inom kommunen till mer arbetslivsinriktade insatser 
hos till exempel Arbetsförmedlingen. Detta beror bland annat på att 
vissa kommuner ser daglig verksamhet mer som omsorg än som ett 
steg mot arbete eller studier, samt att handläggarna på Försäk-
ringskassan inte prioriterar att följa upp hur insatser hos kommunen 

 
149 Hultqvist, 2014, Att göra aktivitetsersättning, s. 120 och 125. 
150 Hultqvist, s. 125. 
151 Hultqvist, s. 113 och 125. 
152 Hultqvist, s. 109 och 125. 
153 RiR 2015:7, s. 101. 
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fortlöper. För att de personer som befinner sig i daglig verksamhet 
ska ha samma möjligheter att komma vidare till studier eller arbete 
som övriga personer med aktivitetsersättning är det, enligt Riksrevi-
sionen, en förutsättning att handläggarna på Försäkringskassan och 
handläggarna vid kommunen arbetar utifrån ett arbetslivsinriktat 
perspektiv med denna grupp. Enligt Riksrevisionen finns det också 
goda skäl att pröva om Arbetsförmedlingens uppdrag kan utvidgas 
till att inkludera en mer uppsökande verksamhet gentemot individer 
i daglig verksamhet. Vidare ser Riksrevisionen det som problema-
tiskt att långa väntetider i hälso- och sjukvården försvårar för myn-
digheterna att genomföra sina respektive uppdrag. Riksrevisionen 
konstaterar att det är viktigt att hälso- och sjukvården blir en tyd-
ligare aktör i systemet med aktivitetsersättningen.154 

Utredningens slutsatser om aktiviteter under tid med 
aktivitetsersättning 

Utredningen bedömer sammantaget att det främsta problemet kring 
aktiviteter enligt SFB är att det finns en brist på sådana. De aktivi-
teter som genomförs är spridda på många olika anordnare, vilket 
bland annat gör det svårare att få en samlad bild av dem. 

Ett annat problem i sammanhanget är att individen själv måste ta 
initiativet till att aktiviteter ska genomföras. Detta är särskilt pro-
blematiskt eftersom många med aktivitetsersättning har svårt för att 
ta initiativ till kontakter med exempelvis Försäkringskassan. Att 
ansvaret ligger på den enskilde kan därmed innebära att denne upp-
lever för långa perioder utan insatser, vilket går emot syftet med akti-
vitetsersättningen som förmånsform. 

Ett tredje problem är att det saknas uppföljning. Detta bidrar till att 
det är svårt att få en samlad bild av de aktiviteter som genomförs på 
en sammantagen nivå. Det försvårar också möjligheten för Försäk-
ringskassan att bedöma vilka aktiviteter som fungerat i det enskilda 
fallet och vilka som kan vara lämpliga för den enskilda försäkrade.  

 
154 RiR 2015:7, s. 102. 
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15.4.5 Slutsatser om försäkrade som har beviljats 
sjukersättning enligt reglerna som trädde i kraft  
den 1 juli 2008 respektive försäkrade som beviljats 
aktivitetsersättning för nedsatt arbetsförmåga 

Utredningen bedömer sammantaget att:  

– Målkonflikter kan bidra till att försäkrade inte deltar i arbets- och 
samhällslivet i den omfattning de skulle kunna göra sett till indi-
videns hälsa och arbetsförmåga.  

– Det är rimligt att anta dessa försäkrade har en stor nedsättning av 
arbetsförmågan och att det innebär begränsade möjligheter att 
såväl förvärvsarbeta, studera, engagera sig ideellt m.m. under 
tiden med ersättning. 

– Det kan vara svårt för dessa försäkrade att hitta ett passande arbete. 

– Ett hinder mot studier under tid med ersättning utgörs av att det 
inte är möjligt att få ersättning partiellt vilande vid studier, även 
om den enskilde avser att studera på deltid, och att försäkrade 
i stället är hänvisade till vanligt studiestöd. 

– Ett hinder mot ideellt arbete eller fritidssysselsättningar utgörs 
av många försäkrades oro för att deras arbetsförmåga ska om-
värderas vid sådana engagemang, trots att regelverket som sådant 
ger möjlighet även till försäkrade som beviljats hel ersättning att 
arbeta exempelvis ideellt. 

– Det finns en brist på aktiviteter enligt SFB för personer som har 
aktivitetsersättning. Individen måste vidare själv i stor utsträck-
ning ta initiativ till att sådana genomförs och det saknas uppfölj-
ning av aktiviteterna. 

Dessa slutsatser utvecklas ytterligare nedan. Utöver detta är utred-
ningens bedömning att en förklaring till att systemet med sjuker-
sättning och aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga upplevs 
som krångligt när det gäller vad en försäkrad kan göra under tid med 
ersättning är att de olika ersättningarna både har likheter och skillna-
der. En försäkrad som har beviljats sjukersättning kan uppfatta att 
hen omfattas av reglerna för steglös avräkning, men dock omfattas 
av reglerna om vilande ersättning etc. En försäkrad som har aktivi-
tetsersättning kan nås av information om att uppvisad arbetsförmåga 
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ligger till grund för bedömningen av den fortsatta rätten till ersätt-
ningen och av den anledningen undvika att delta i exempelvis akti-
viteter enligt SFB som ska uppmuntras för personer med aktivitets-
ersättning. 

Det kan vidare tänkas att det inte alltid är enkelt att på förhand få 
information om vilka sysslor som kan påverka möjligheten att behålla 
rätten till ersättning. Exempelvis kan en försäkrad som vill studera 
tänkas göra detta inom ramen för prövotid, vilande ersättning eller 
som en aktivitet enligt SFB. Om den enskilde vill studera inom 
ramen för prövotid eller som en aktivitet enligt SFB kan han eller 
hon fortsätta få sin ersättning, men om han eller hon gör det under 
tid med vilande ersättning så är så inte fallet. Detta kan vara svårt för 
enskilda att förstå och vara en bidragande faktor till att systemen är 
svåra att överblicka. 

Målkonflikter 

Som tidigare nämnts är möjligheter för personer med sjuk- och akti-
vitetsersättning som får förbättrad arbetsförmåga att återgå till arbets-
livet eller samhällslivet i övrigt viktig både ur ett individuellt och 
samhällsekonomiskt perspektiv. Detta är också högst relevant sett 
till förutsättningarna för rätt till ersättning. Bl.a. ska en person ha 
nedsatt arbetsförmåga med minst 25 procent för att ha rätt till sjuk- 
eller aktivitetsersättning. Ifall en försäkrad som har sjukersättning 
får förbättrad arbetsförmåga ska han eller hon ges stöd för att kunna 
lämna försäkringen och försörja sig genom förvärvsarbete. Exem-
pelvis kan försäkrade pröva sin arbetsförmåga upp till två år med 
vilande ersättning för studier respektive för arbete. Ifall en person 
får ett bättre hälsotillstånd kan han eller hon också ha rätt till sam-
ordnade rehabiliteringsinsatser enligt 29–31 kap. SFB. Utöver detta 
är som tidigare konstaterats en annan viktig aspekt att försäkrade 
som har sjukersättning eller aktivitetsersättning även ska uppmuntras 
att i görligaste utsträckning delta i samhällslivet.  

I samtliga av dessa fall finns vissa målkonflikter, bl.a. att försäk-
rade kan uppleva att de genom att uppvisa arbetsförmåga riskerar att 
få sin ersättning minskad eller indragen. Eftersom andra sysslor än 
förvärvsarbete, exempelvis engagemangen i ideella föreningar kan 
bedömas motsvara arbetsförmåga, kan det ha en hämmande effekt 
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för försäkrade som vill och orkar delta i sådana aktiviteter. Samtidigt 
är en grundförutsättning för rätt till ersättning alltså att man har (en 
långvarigt) nedsatt arbetsförmåga. Eftersom det handlar om bedöm-
ning av förmåga att arbeta, kan denna förmåga således uppvisas även 
genom att man utför andra sysslor – som måste vara av viss omfatt-
ning och av viss karaktär för att kunna anses motsvara förmågor som 
kan användas i förvärvsarbete – än regelrätt förvärvsarbete.  

Dessa slags målkonflikter har genom åren uppmärksammats i flera 
olika sammanhang. Bl.a. har regelverken därför utvecklats genom 
åren i syfte att skapa balans mellan dessa ofta motstridiga intressen. 
Exempelvis var ett av syftena när reglerna för vilande ersättning vid 
arbete ursprungligen trädde i kraft den 1 januari 1999 (för dåvarande 
förtidspension) att just öka möjligheterna för dessa personer att få 
mer tid på sig att pröva sina möjligheter att arbeta, utan att rätten till 
ersättning skulle omprövas. Samtidigt framförde regeringen (och flera 
remissinstanser) vid införandet av dessa regler ståndpunkten att det 
samtidigt, i de fall försäkrade mer varaktigt skulle få eller återfå ar-
betsförmåga, behövde finnas kvar en möjlighet att ompröva rätten 
till ersättning. I annat fall ansågs det föreligga risk att systemets 
legitimitet skulle kunna urholkas.155 Dessa principer har kvarstått för 
försäkrade som har sjukersättning som beviljats enligt reglerna som 
gäller fr.o.m. juli 2008 samt för personer som har aktivitetsersättning 
för nedsatt arbetsförmåga. De exakta förutsättningarna för försäk-
rade att behålla sin rätt till ersättning medan de prövar att arbeta eller 
studera samt de ekonomiska incitamenten för detsamma har emellertid 
reformerats genom åren. Syftet har mestadels varit att öka såväl trygg-
heten som de ekonomiska incitamenten för försäkrade att våga pröva 
sin arbetsförmåga genom förvärvsarbete eller studier. Ett exempel på 
detta är införandet av prövotid för studier den 1 februari 2017, som 
gäller för personer som har aktivitetsersättning för nedsatt arbets-
förmåga. I förarbetena till denna regeländring framgår bl.a. att en 
prövotid om maximalt sex månader bedömdes vara lämplig och väl 
avvägd med utgångspunkten att förmå fler unga våga pröva att stu-
dera samtidigt som regeringen ville värna legitimiteten i försäkringen 
genom begränsningen till max 6 månaders prövotid.156  

När det gäller ideellt arbete etc. är utredningens bedömning att 
det inte nödvändigtvis är enkelt för enskilda att förstå var gränsen 

 
155 Prop. 1997/98:111. 
156 Prop. 2016/17:1, utgiftsområde 10.  
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går mellan å ena sidan deltagande föreningsliv, uppdrag etc. som inte 
bedöms motsvara arbetsförmåga, och som å andra sidan anses motsvara 
arbetsförmåga. För en försäkrad kan därmed förutsättningarna för 
t.ex. ideellt engagemang vara svåra att förutse. Det får ibland som 
konsekvens att personer avstår att engagera sig i civilsamhället m.m. 
på grund av rädsla för att förlora sin beviljade ersättning. Även ifall en 
person upplever en förbättring av arbetsförmågan, kan det vara svårt 
att bedöma om det så varaktigt att man vågar riskera den försörjnings-
trygghet som sjuk- och aktivitetsersättning innebär. Utredningen 
har kunnat finna visst stöd för att en sådan uppfattning hos de för-
säkrade utgör ett hinder för att delta mer i samhällslivet. I svaren från 
funktionsorganisationerna i utredningens ena referensgrupp fram-
kommer uppfattningen att medlemmar i organisationerna upplever 
en rädsla för att få sin ersättning indragen. I sammanhanget kan 
också noteras att det i lagstiftningen alltså samtidigt finns krav att 
försäkrade ska anmäla förbättrad arbetsförmåga även ifall de inte 
använder denna förmåga (till förvärvsarbete eller andra sysslor). En 
sådan anmälan kan leda till att Försäkringskassan utreder om den 
försäkrade de facto fått en förbättrad arbetsförmåga och/eller om 
personen har behov av rehabiliteringsinsatser. Ifall en försäkrad får 
minskning eller indragning av sin ersättning, men vid denna tidpunkt 
inte har ett förvärvsarbete, kan han eller hon få fortsatt utbetalning 
av sin ersättning i upp till sex månader.  

Vilande ersättning 

Utredningens bedömning är att tiden en person genom vilande ersätt-
ning kan pröva sina förmågor med bibehållen rätt till ersättning är 
generös, inte minst med beaktande av en av grundförutsättningarna 
för försäkringen; att man ska ha en långvarigt nedsatt arbetsförmåga 
för rätt till sjuk- och aktivitetsersättning. Ifall en person som fått 
minskad eller indragen ersättning efter en tid återigen får försämrad 
arbetsförmåga (och i övrig också uppfyller villkoren för rätt till sjuk-
ersättning eller aktivitetsersättning), kan han eller hon få ett nytt 
beslut om rätt till ersättning. Visserligen kan försäkrade ha upplevt 
att det var svårt att beviljas ersättning, vilket kan bidra till en oro för 
att bli av med ersättningen och behöva ansöka på nytt.  
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Reglerna vad gäller vilande ersättning för arbete och studier samt 
prövotid för studier bedöms också vara relativt tydliga och enkla att 
administrera. Emellertid skiljer sig regelverket åt i viss utsträckning 
för personer som har sjukersättning enligt reglerna som gäller fr.o.m. 
juli 2008 respektive för personer som har aktivitetsersättning för 
nedsatt arbetsförmåga. För personer som har sjukersättning enligt 
regelverket som gäller före juli 2008 skiljer sig dessutom reglerna åt 
avsevärt v.g. förutsättningar för arbete, studier etc. under tid med 
ersättning. Även om det kan vara logiskt och väl avvägt med dessa 
skillnader i regelverken för de tre grupperna, kan det samtidigt göra 
det svårare för försäkrade och andra relevanta aktörer att fullt ut för-
stå och ha kunskap om exakt vilka förutsättningar som gäller för en 
enskild individ i detta avseende.  

Vilande ersättning för arbete 

Vad gäller användandet av möjligheterna att arbeta under tid med vil-
ande ersättning bedömer utredningen att det framför allt med hän-
syn till de försäkrades arbetsförmåga och arbetsmarknaden för per-
soner med funktionsnedsättning inte kan förväntas att reglerna 
används i stor omfattning. För att en försäkrad ska kunna arbeta med 
vilande sjukersättning behöver det även finnas ett arbete som den 
försäkrade kan få. Bl.a. blir det en fråga vilken prioritet dessa per-
soner får jämfört med andra personer som också tillhör målgruppen 
för subventionerade arbeten, arbeten som anpassas till individens 
förutsättningar och stöds genom olika former av lönebidrag samt 
skyddat arbete hos Samhall AB eller offentliga arbetsgivare.  

Det verkar dock även finnas en utbredd rädsla för att uppvisad 
arbetsförmåga kommer att leda till att den försäkrade förlorar sin rätt 
till ersättning. 

När det gäller i vilken omfattning man kan pröva att arbeta med 
vilande ersättning, kan det faktum att man endast kan ha ersättningen 
vilande med 25, 50, 75 eller 100 procent medföra att försäkrade kan 
ha svårt att pröva att arbeta på ett mer flexibelt sätt. Det ger också 
höga marginaleffekter när en person endast kan/vill öka sitt arbets-
utbud i ringa omfattning. Utredningens bedömning är att det finns 
tecken på att mer flexibilitet när det gäller omfattningen man ha vil-

967 ( 2864 )



Arbete, studier och uppdrag m.m. – problemanalys SOU 2021:69 

788 

ande ersättning skulle kunna bidra till att fler personer skulle kunna, 
vilja och våga pröva att arbeta med vilande ersättning.  

Vilande ersättning och prövotid för studier 

Det finns möjlighet för försäkrade som beviljats såväl sjukersättning 
som aktivitetsersättning att få sin ersättning vilande för att pröva att 
studera. Ett hinder för försäkrade att faktiskt använda denna möjlig-
het har dock visat sig vara det faktum att det inte är möjligt att ha 
sin ersättning partiellt vid studier, även när den enskilde avser att 
studera på deltid. Ifall en person exempelvis studerar på halvtid, men 
har hel sjukersättning får den försäkrade alltså ändå inte behålla 
utbetalning av sjukersättning på halvtid. Detta torde ha en återhåll-
ande effekt för att studera med vilande ersättning. Det har också lyfts 
att det skulle underlätta för många försäkrade att studera just på del-
tid, bland annat med hänsyn till deras funktionsnedsättning. En 
annan återhållande faktor för att våga studera med vilande ersättning 
bedöms vara frågan om att skuldsätta sig med studielån, med risk/ 
oro att inte ha möjlighet att återbetala lånen.  

Avseende just aktivitetsersättningen kan utredningen konstatera 
att prövotiden för studier ger möjlighet för försäkrade att pröva att 
studera i önskad omfattning utan att ersättningen påverkas. Det har 
dock lyfts fram att det för många försäkrade är otillräckligt med sex 
månaders prövotid, särskilt för personer med en känslighet mot stress. 
Prövotiden kan vidare bli kortare än motsvarande sex månaders hel-
tidsstudier, beroende på dels hur prövotiden beräknas då en av sex 
prövotidsmånader förbrukas oavsett hur många dagar den försäkrade 
faktiskt studerar denna månad, dels att prövotiden är sex månader oav-
sett i vilken studietakt den försäkrade studera. 

Fritidssysselsättning 

I utredningsdirektiven anges att regelverket behöver vara tydligt så att 
de som har beviljats förmånerna vet vilka förutsättningar som gäller 
och att det annars finns en risk för att de försäkrade avstår från möj-
ligheter att delta i samhällslivet för att vara säkra på att inte försörj-
ningen påverkas. Utredningen bedömer att denna skrivning är särskilt 
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träffande när det gäller möjligheterna för försäkrade att engagera sig 
ideellt och i fritidsverksamhet. 

Utredningen bedömer nämligen att det inte nödvändigtvis är enkelt 
för enskilda att förstå var gränsen går mellan å ena sidan deltagande 
i studier, föreningsliv eller uppdrag som inte bedöms motsvara arbets-
förmåga, och som å andra sidan beaktas vid denna bedömning. För 
en enskild försäkrad kan det därmed vara svårt att förutse vilka akti-
viteter som ska beaktas vid bedömningen av dennes arbetsförmåga 
och vilka aktiviteter som inte ska det. Detta inte minst med hänsyn 
till att det inte är förekomsten av lön, utan vilken insats som den 
aktuella sysslan i det enskilda fallet kräver som är av betydelse. Vill-
koren för möjligheten att arbeta ideellt kan alltså bli svåra att förutse. 

Det har också bekräftats att det finns en oro hos försäkrade för 
att deras arbetsförmåga omvärderas vid ideella engagemang, trots att 
regelverket som sådant ger möjlighet även till försäkrade som bevil-
jats hel ersättning att arbeta exempelvis ideellt. 

Det faktum att fritidsaktiviteter etc. under vissa förutsättningar 
kan vägas in vid bedömning av arbetsförmåga begränsar alltså till viss 
del de försäkrades autonomi. Samtidigt är visserligen det centrala för 
rätt till ersättning om en försäkrad har arbetsförmåga och inte om 
den försäkrade de facto förvärvsarbetar eller inte. Noteras kan också 
att fritidssysselsättning etc. som är av samma omfattning som andra 
personer som förvärvsarbetar på heltid vanligtvis utför inte ska vägas 
in vid bedömning av arbetsförmåga. 

Det kan vidare vara stora skillnader mellan förvärvsarbete och en-
gagemang i ideella föreningar eller övriga fritidssysselsättningar.  

Aktiviteter enligt SFB 

Utredningen konstaterar att för försäkrade som beviljats aktivitets-
ersättning för nedsatt arbetsförmåga finns särskilda möjligheter att 
delta i samhällslivet genom just möjligheten att delta i aktiviteter en-
ligt SFB. Det verkar dock finnas en brist på sådana aktiviteter. Det 
är vidare inte nödvändigtvis helt enkelt för enskilda att förstå vad som 
kan räknas som aktiviteter enligt SFB och vad som inte gör det.  

969 ( 2864 )



Arbete, studier och uppdrag m.m. – problemanalys SOU 2021:69 

790 

15.5 Förutsättningar för förläggning av arbetstid vid 
partiell sjukersättning eller aktivitetsersättning 

Den rättspraxis som har utvecklats kring hur arbetstiden kan för-
läggas när partiell sjukersättning är beviljad, och som innebär att 
arbetstiden inte behöver reduceras i samma utsträckning varje dag, 
är enligt utredningens uppfattning inte helt klargörande. Det avgör-
ande från Högsta förvaltningsdomstolen som finns på området, 
HFD 2011 ref 30, rör endast sjukpenning. Avgörandet innehåller flera 
skrivningar som tyder på att bedömningen av om partiell sjukpen-
ning kan beviljas utifrån en annan förläggning av arbetstiden än den 
gängse inte ska vara alltför strikt. Det framgår vidare av avgörandet 
att flera olika faktorer, inte bara medicinska, ska kunna beaktas vid 
denna bedömning. Klart är också att det tidigare kravet från Försäk-
ringsöverdomstolen, att förläggningen av arbetstiden ska främja den 
försäkrades rehabilitering för att kunna ligga till grund för partiell 
sjukpenning, inte längre gäller. Samtidigt anser Högsta förvaltnings-
domstolen att förläggningen av arbetstiden måste vara medicinskt 
motiverad. 

I det avgörande från Kammarrätten i Stockholm (5889-18) som 
berör frågan slås fast att rättspraxis som rör sjukpenningen ska beak-
tas, men att möjligheterna till annan förläggning av arbetstid är större 
vid prövning av rätten till sjukersättning. Inte heller kammarrätten 
frångår dock kravet på att arbetstidens förläggning ska vara medi-
cinskt motiverad. Detsamma gäller avgörandet från Kammarrätten i 
Jönköping (mål 2591–2592 m.fl.). 

15.5.1 Begreppet medicinskt motiverat är inte entydigt 

Begreppet ”medicinskt motiverat”, som i rättspraxis har använts som 
förutsättning för att en annan arbetstidsförläggning än enligt huvud-
regeln om lika reducering varje dag ska vara tillåten, är enligt utred-
ningens bedömning inte entydigt. Att en viss förläggning av arbets-
tiden är medicinskt motiverad kan betyda olika saker. Det kan betyda 
att förläggningen av arbetstiden är bra för att den försäkrade ska 
kunna klara arbetet nöjaktigt.157 Men det kan också betyda att förlägg-
ningen av arbetstiden är motiverad av behandlingsskäl, det vill säga 

 
157 Sannolikt den definition som ligger närmast Högsta förvaltningsdomstolens bedömning i 
HFD 2011 ref 30; jfr SOU 2020:6, s. 127. 
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att förläggningen utgör en del av vården och behandlingen av den 
försäkrades sjukdom. Slutligen kan i begreppet medicinskt motive-
rad läggas att arbetstidens förläggning inte motverkar eller är skadlig 
för behandling och rehabilitering, eller inte innebär någon medicinsk 
risk för försämring av sjukdom eller arbetsförmåga. Begreppet skulle 
också kunna anses innebära ett mer formellt krav, dvs. att förlägg-
ningen av arbetstiden har intygats av läkare. 

Försäkringskassan har inom ramen för utredningen SOU 2020:6 
lyft fram att det är otydligt vad som menas med att arbetstidens för-
läggning ska vara medicinskt motiverad och vidare att kravet på att 
förläggningen ska vara medicinskt motiverad leder till att det är svårt 
att förutse när partiell sjukpenning kan beviljas utifrån en annan för-
läggning av arbetstiden än genom jämn reducering av arbetstiden 
varje dag. Kravet riskerar också att leda till att myndigheten inte beak-
tar den försäkrades hela situation och att dennes kvarvarande arbets-
förmåga därmed inte tas tillvara.158 

15.5.2 Nuvarande ordning är inte ändamålsenligt utformad 

Frågan om arbetstidens förläggning har avseende sjukpenningens om-
råde berörts tidigare. I SOU 2020:6 berörs denna fråga ingående uti-
från perspektivet arbetstidsförläggning vid partiell sjukpenning. Där 
konstateras bl.a. att principen om att arbetsförmågan ska bedömas 
dag för dag och att därför arbetstiden vid partiell sjukpenning måste 
reduceras med lika mycket varje dag framgår av ett avgörande från 
Högsta förvaltningsdomstolen och ett avgörande från dåvarande För-
säkringsöverdomstolen.  

I nämnda betänkande framkommer synpunkter från bl.a. Försäk-
ringskassan och arbetsmarknadens parter i frågan om arbetstidsför-
läggning vid partiell sjukskrivning. De arbetstagar- och arbetsgivar-
organisationer som den utredningen hade tillfrågat var alla ense om 
att dagens undantag för när partiell sjukpenning kan beviljas utifrån 
en annan förläggning av arbetstiden än genom jämn reducering varje 
dag inte är tillräckligt flexibelt utformat. Några av organisationerna 
uttryckte att systemet dessutom motverkar rehabilitering och åter-

 
158 SOU 2020:6 s. 122. 
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gång i arbetet. Även slutsatsen från den utredningen var därför att 
undantaget i dag inte är ändamålsenligt utformat.159 

Utredningen konstaterar att mycket av det som framkommit i 
SOU 2020:6 har giltighet även i frågan om förläggning av arbetstid 
vid partiell sjuk- eller aktivitetsersättning. Principen om att arbets-
tiden ska fördelas jämnt varje dag är enligt utredningens uppfattning 
inte ändamålsenlig utifrån målsättningen att i högre utsträckning till-
varata enskildas arbetsförmåga. Det finns också oklarheter kring hur 
förutsättningarna ser ut för att en annan fördelning av arbetstiden än 
en reducering varje dag ska godtas. Genom rättspraxis har förutom 
grundprincipen även möjligheten att avvika från denna slagits fast, 
men de närmare omständigheterna som krävs är inte särskilt tydligt 
beskrivna.  

15.5.3 Risk för återkrav 

En effekt av en ojämn förläggning av arbetstiden är att en sådan för-
läggning i vissa fall kan leda till återkrav. Ett sådant återkrav baseras 
alltså på själva förläggningen av arbetstiden och inte på att den för-
säkrade över tid har arbetat för mycket. 

Försäkringskassan gör i dessa återkravsärenden en bedömning av 
om förläggningen av arbetstiden medför att den försäkrade har upp-
visat förbättrad arbetsförmåga jämfört med vid tidpunkten för be-
slutet om rätt till ersättning. Mot bakgrund av att möjligheten till 
flexibel förläggning av arbetstiden är begränsad är det inte ovanligt 
att sådan förlagd arbetstid av Försäkringskassan också bedöms visa på 
förbättrad arbetsförmåga. 

 
 

 
159 SOU 2020:6, s. 122. 
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16 Arbete, studier och uppdrag 
med mera – överväganden 
och förslag 

Det kan konstateras att det finns ett antal komponenter i utform-
ningen av regelverken som gör att försäkrade som har sjukersättning 
eller aktivitetsersättning för nedsatt arbetsförmåga inte till fullo 
deltar i samhällslivet utifrån sina förutsättningar. Enligt direktivet ska 
regelverket säkerställa integritet och autonomi till dem som har be-
viljats sjukersättning och aktivitetsersättning. Samtidigt måste andra 
aspekter såsom möjligheten till kontroll, legitimitet och övriga grund-
principer i försäkringen beaktas. 

Nedanstående överväganden och förslag syftar till att ytterligare 
underlätta arbete, studier och övrigt deltagande i samhällslivet under 
tid med ersättning jämfört med hur situationen är i dagsläget. Änd-
ringarna föreslås med beaktande av nyss nämnda målkonflikter. 

I varje bedömning och beslut om rätt till sjukersättning och akti-
vitetsersättning finns det ett mått av osäkerhet kring huruvida ned-
sättningen av arbetsförmågan kommer att vara bestående. I en enskild 
persons liv kan mycket hända som påverkar förmågan att förvärvs-
arbeta eller i övrigt delta i samhällslivet. Det är därför nödvändigt att 
det finns förutsättningar för att ge personer möjlighet att pröva att 
arbeta, studera etc. för att kunna pröva om en uppkommen förbätt-
ring är av mer varaktig karaktär, innan det eventuellt blir aktuellt att 
ompröva ersättningen. Det finns således goda skäl för att personer 
som beviljats sjukersättning och aktivitetsersättning att ha utrymme 
att kunna pröva sin arbetsförmåga utan att ersättningen omgående 
minskas eller dras in. Personer som har beviljats sjukersättning eller 
aktivitetsersättning har vidare alla olika förutsättningar att arbeta. 
Därför är det viktigt att systemet är uppbyggt på ett sätt som både 
är hanterligt för flertalet och inte försätter människor i en ekono-
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misk besvärlig situation enbart för att de vill och kan pröva att an-
vända en förbättrad arbetsförmåga. Utredningen avser att förbättra de 
nuvarande möjligheterna att bland annat arbeta eller studera under tid 
med ersättning.  

Många som har beviljats sjukersättning kommer även att perma-
nent sakna arbetsförmåga eftersom det krävs långvarigt nedsatt 
arbetsförmåga för att den försäkrade ska beviljas ersättningen. Att ha 
sjukersättning innebär samtidigt sällan att personen helt saknar för-
mågor eller vilja att delta i samhällslivet, även om hon eller han har 
nedsatt arbetsförmåga. Exempelvis kan personer som har sjukersätt-
ning eller aktivitetsersättning ha en drivkraft att hjälpa andra i samma 
situation t.ex. genom engagemang i en intresseförening för personer 
med funktionsnedsättning m.m. Det är förvisso rimligt att anta dessa 
försäkrade som har nedsatt arbetsförmåga även har begränsade möj-
ligheter att engagera sig ideellt under tiden de har ersättning. Den kvar-
varande förmåga som finns bör dock kunna tas tillvara i möjligaste 
utsträckning och regelverket bör uppmuntra sådana engagemang. Som 
tidigare nämnts är det vidare en förutsättning för civilsamhällets roll 
i demokratin att alla människor har möjlighet att engagera sig ideellt,1 
se avsnitt 15.4.3.  

En viktig utgångspunkt är att också den som har nedsatt arbets-
förmåga och ersättning från sjukförsäkringen har möjlighet till en 
meningsfull fritid. En ytterligare gynnsam effekt som kan förväntas 
uppkomma över tid är att en försäkrad genom att engagera sig ideellt 
efter en tid kan återfå arbetsförmåga och då vill och kan pröva att 
förvärvsarbeta. Han eller hon kan i så fall genom ansökan om vilande 
ersättning pröva förvärvsarbete och kanske även på sikt mer varaktigt 
kunna återfå arbetsförmåga och på sikt kunna lämna sjukersättningen.  

Det finns således ett antal goda skäl utifrån såväl individens som 
från samhällets perspektiv till varför människors kvarvarande för-
mågor i görligaste utsträckning bör tas tillvara. De hinder som mot-
verkar sådana engagemang bör därför så långt det är möjligt undan-
röjas.  

Utredningen har, genom bland annat kontakter med intresse-
organisationer för personer med funktionsnedsättningar, kunnat kon-
statera att skälen till att någon väljer att pröva att förvärvsarbeta, 
studera eller arbeta ideellt kan variera stort mellan olika individer. 
Det handlar långtifrån alltid om ett ekonomiskt perspektiv, med 

 
1 SOU 2016:13. 
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möjligheten att få inkomst genom arbete som den avgörande fak-
torn. Den försäkrade vill exempelvis ofta försöka närma sig arbets-
marknaden som sådan (genom att exempelvis läsa in ämnen på kom-
vux eller påbörja en utbildning) eller helt enkelt prova på om han 
eller hon klarar av att arbeta eller studera. Det kan också handla om 
en vilja att göra en insats i föreningslivet. Bland annat kan en för-
säkrad vilja engagera sig i en förening som är inriktad på en sjukdom 
eller funktionsnedsättning som han eller hon själv har, eller vara aktiv 
i en politisk förening, en idrotts- eller kulturförening eller annan ideell 
organisation. Det kan handla om en vilja att göra skillnad och dela 
med sig av sina erfarenheter. Det kan vidare vara ett sätt att bryta den 
isolering som en funktionsnedsättning eller en sjukdom kan med-
föra. Ett engagemang i föreningslivet kan dessutom ofta bidra till bättre 
psykiskt välbefinnande och en bättre livskvalitet i allmänhet. Fören-
ingsengagemang kan göra att man kommer in i ett socialt samman-
hang och känner sig delaktig, vilket kan vara extra viktigt för personer 
som saknar förvärvsarbete. Att bli del i ett sammanhang och känna 
att man kan bidra skapar ofta i sig hälsa, välmående och framtidstro. 
Det kan också ge andra värdefulla erfarenheter som exempelvis kan 
föra människor närmare arbetsmarknaden. Att uppleva sig förhind-
rad att engagera sig ideellt och på så sätt begränsas i sina möjligheter 
att påverka i samhällsfrågor kan däremot försämra rehabiliterings-
processen, men kan också bli ett demokratiproblem. Även personer 
med aktivitetsersättning eller sjukersättning ska kunna ha hobbyer 
och en meningsfull fritid.2 

Det finns ett antal tänkbara hinder för individen att välja att pröva 
sin arbetsförmåga. Utvecklingen av arbetsmarknaden är en sådan svå-
righet. Sammantaget gör detta att det är svårare än tidigare för för-
säkrade som vill pröva att arbeta att hitta lämpliga arbetsuppgifter 
och en arbetsgivare som är villigt att ta emot dem, under förhållan-
den som gör det hållbart att prova arbetet och därmed också i någon 
mening riskera den ersättning i form av sjukersättning eller aktivi-
tetsersättning som den försäkrade har. 

 
2 Svar från Funktionsrätt Sverige på fråga från utredningen, se avsnitt 2.2. 
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Det måste till fler åtgärder för att en förändring ska kunna ske 

Mot bakgrund av utredningens ovan beskrivna synsätt och de pro-
blem som uppmärksammats i avsnitt 15.3 och 15.4 är utredningens 
bedömning att det behövs åtgärder i form av generösare villkor och 
framför allt enklare respektive mer flexibla regler, för att fler perso-
ner som har sjukersättning eller aktivitetsersättning ska våga pröva 
att arbeta, studera, engagera sig i föreningsliv etc.  

Ett tillvägagångssätt att skapa ett system som är både enkelt och 
transparent skulle kunna vara att ta bort alla kontrollfunktioner och 
ge försäkrade full frihet att arbeta, studera etc. utan att det påverkar 
deras rätt till ersättning. Ett sådant system skulle troligtvis användas 
av fler personer som har ersättning. Samtidigt skulle en sådan lösning 
kunna uppfattas som alltför generös och därmed på sikt kunna ur-
holka förtroendet för försäkringen. En målkonflikt är alltså att sam-
tidigt som regelverket bör uppmuntra till deltagande i arbete, studier 
och samhällsliv för den som kan, måste legitimiteten för försäkringen 
behållas. Förutsättningarna för arbete och andra åtaganden för de 
grupper som har beviljats ersättning för nedsatt arbetsförmåga får inte 
uppfattas som alltför generösa.  

En annan målkonflikt består i strävan efter ett enkelt system att 
förstå och administrera, samtidigt som olika regler och undantag för 
olika grupper och situationer kan ha ett relevant syfte, särskilt när 
reglerna ska täcka så många olika personer i olika situationer i livet 
och med olika typer av ersättningar. 

I nedan presenterade förslag har utredningen strävat efter att 
hantera målkonflikterna genom att balansera nämnda intressen på 
olika sätt. Vad gäller regelverket för arbete och studier bedömer ut-
redningen att dagens regelverk behöver reformeras för ökade möjlig-
heter att anpassa ersättningen efter individens förutsättningar för 
arbete och eller studier, detta eftersom utgångspunkten för utred-
ningen enligt direktiven är att uppmuntra delaktighet i samhällslivet 
genom bland annat studier och arbete för personer med sjuk- eller 
aktivitetsersättning. Det innebär att regelverket inte kommer vara lika 
överskådligt som i nuläget, men förändringarna bedöms likväl vara 
motiverade eftersom de ger ökade möjligheter och incitament för 
personer att pröva sin förmåga att arbeta eller studera. Vad gäller 
möjligheterna till ideellt arbete bedömer utredningen i stället att 
förutsebarheten i regelverket snarare bör ökas genom undantag i 
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nuvarande regelverk som ska vara enkla att förstå och tillämpa. Här 
är utgångspunkten att reglerna i ökad utsträckning behöver upp-
muntra till ideella engagemang. Liksom i analysen av regelverket och 
dess tillämpning utgår förslagen nedan från de tre huvudgrupperna: 
försäkrade som har beviljats sjukersättning enligt regelverket som 
gällde före 1 juli 2008, försäkrade som har beviljats sjukersättning 
enligt reglerna som gäller fr.o.m. den 1 juli 2008 samt de yngre för-
säkrade som har aktivitetsersättning för nedsatt arbetsförmåga. Dessa 
tre grupper har olika förutsättningar för arbete och studier, omfattas 
i dagsläget av olika regelverk och det kan sägas finnas olika syften 
för att underlätta för respektive grupp. 

Studier innebär mer än ett närmande till arbetsmarknaden 

Ofta lyfts studier som en väg för enskilda att närma sig arbetsmark-
naden. Så är naturligtvis fallet, men att studera kan även fylla fler 
syften och kan därmed vara bra för individen och samhället oavsett 
om de i förlängningen leder till att den försäkrade börjar arbeta eller 
inte. Studier kan i sig ses som en form av sysselsättning. Studier kan 
underlätta för den enskilde att få rutiner i vardagen, att stimulera sitt 
intellekt och utmana sin förmåga. De kan också leda till ökade sociala 
kontakter. Studier kan alltså, förutom att vara en väg till arbete, i sig 
bidra till att en person får en meningsfull sysselsättning. Utredningen 
anser därmed att studier bör uppmuntras. 

Den direkta kostnaden för sysselsättning i form av studier är 
kostnaden för en studieplats. En studieplats är inte nödvändigtvis en 
billig form av sysselsättning, men kostnaden bör ur detta perspektiv 
jämföras med direkta kostnader för andra sysselsättningar, såsom 
daglig verksamhet etc. 

Den indirekta kostnaden för denna sysselsättning är kostnaderna 
som uppstår av utträngningseffekter. Personer som beviljats sjuk-
ersättning eller aktivitetsersättning söker studieplatser på samma 
premisser som personer som inte har beviljats någon av förmånerna. 
Personer med sjukersättning eller aktivitetsersättning har alltså inte 
någon särskild fördel i konkurrensen om utbildningsplatser, men vid 
populära utbildningar är det tänkbart att en hård konkurrens leder 
till att inte alla som sökt en viss studieplats får denna. Studier som 
sysselsättning kan därmed tänkas leda till ökade kostnader för studie-
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anordnare, med hänsyn till utträngningseffekter när det uppstår brist 
på studieplatser. 

Utredningen konstaterar i detta sammanhang att konkurrensen 
om studieplatser hårdnar. Många arbetslösa söker kompletterande 
ekonomiskt bistånd för att kunna genomföra studier, bland annat 
utifrån de förändringar som möjliggjort för fler att studera med bi-
behållet aktivitetsstöd från Arbetsförmedlingen. Kommunal vuxen-
utbildning förväntas vidare i allmänhet spela en avgörande roll för 
flera stora samhällsutmaningar, såsom etableringen för nyanlända, 
enskildas möjlighet att byta yrke och kompetensförsörjningen till 
arbetslivet. SKR har i dialog med utredningen anfört att behovet av 
utökat stöd inom komvux har ökat, bland annat mot bakgrund av att 
målgruppen för dessa studier vuxit och förändrats, med fler elever 
med exempelvis psykisk ohälsa och neuropsykiatriska funktionsned-
sättningar som kräver anpassningar för att individen ska kunna full-
följa utbildningen. Kraven på denna sorts utbildning har alltså ökat 
och kan förväntas öka ytterligare under kommande år. Därtill har 
Arbetsförmedlingen ett förtydligat uppdrag om att anvisa fler indi-
vider till reguljära studier. 

Mot denna bakgrund kan det anses att studieplatser i första hand 
bör gå till personer som avser att och har förutsättningar att ta till 
sig utbildningen i sitt yrkesliv. Utredningen konstaterar dock att det 
står var och en fritt att ansöka om och bedriva studier utan att ett 
sådant syfte finns och att det inte går att undersöka dessa aspekter 
på förhand, vid antagningen till en viss utbildning eller kurs. Utred-
ningen anser därmed att det är önskvärt att studier uppmuntras, även 
om det inte alltid kan garanteras att de kan leda till sysselsättning. 
De förslag som presenteras av utredningen i detta avsnitt innebär 
syftar till att försäkrade som beviljats sjukersättning och aktivitets-
ersättning ska få utökade förutsättningar att studera på liknande 
villkor som personer utan dessa förmåner. I konsekvensavsnittet ut-
vecklas de konsekvenser som kan uppstå för komvux, folkhögskola 
och andra studieanordnare till följd av utredningens förslag.  
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16.1 Huvudgrupp 1, försäkrade som har beviljats 
sjukersättning enligt reglerna som gällde före 
1 juli 2008 

Försäkrade som omfattas av reglerna för steglös avräkning kan för-
värvsarbeta, studera, arbeta ideellt etc. utan att det påverkar rätten 
till sjukersättning. Det är endast om dessa personer arbetar med in-
komst som de ska ansöka om omräkning av sjukersättningen enligt 
reglerna för steglös avräkning. Således är reglerna gällande möjlig-
heter att ta uppdrag, arbeta ideellt och fritidsverksamhet i övrigt redan 
generösa och därmed föreslås inga förändringar i dessa delar. När det 
gäller arbete enligt reglerna för steglös avräkning föreslås ett antal 
förändringar, dels för att förenkla detta regelverk, dels för att öka 
incitamenten att arbeta enligt steglös avräkning.  

16.1.1 Fribelopp vid arbete enligt reglerna för steglös avräkning 

Utredningens förslag: Fribeloppen ska baseras på inkomstbas-
beloppet.  

– Hel sjukersättning: 1 inkomstbasbelopp. 

– Tre fjärdedels sjukersättning: 2,6 inkomstbasbelopp. 

– Halv sjukersättning: 4,2 inkomstbasbelopp. 

– En fjärdedels sjukersättning: 5,8 inkomstbasbelopp. 

– Två tredjedels sjukersättning (enligt bestämmelserna före den 
1 juli 1993): 3,6 inkomstbasbelopp.  

 
Sjukersättning ska inte lämnas till den del summan av den beräk-
nade sjukersättningen och reduceringsinkomsten överstiger 8 in-
komstbasbelopp. 

 
Skälen för utredningens förslag: Många personer som arbetar enligt 
reglerna för steglös avräkning har inkomster som inte överstiger det 
för individen aktuella fribeloppet. På så sätt riskerar de försäkrade 
inte att arbetsinkomsten påverkar deras utbetalning av sjukersätt-
ningen samt minskar även risken för att de ska bli återbetalnings-
skyldiga vid avstämningen som sker först två år efter att de har arbetat 
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enligt reglerna för steglös avräkning. För att ge incitament att dessa 
personer ska arbeta i högre omfattning är förslaget att fribeloppen 
ska beräknas baserat på inkomstbasbeloppet enligt socialförsäkrings-
balken. Enligt nuvarande lagstiftning beräknas fribeloppen för steglös 
avräkning på prisbasbeloppet (PBB). Eftersom fribeloppen avser in-
komster, följer nuvarande beräkning av dessa belopp med PBB dock 
inte i så hög utsträckning den allmänna löneutvecklingen. Fribe-
loppen har över tid i stället urholkats eftersom inkomsterna för de 
som arbetar har ökat snabbare än priserna. Det medför att en person 
som i dag arbetar enligt reglerna för steglös avräkning i praktiken 
kan arbeta med en lägre inkomst innan han eller hon når upp till 
fribeloppet, jämfört med vad som gällde när systemet infördes 2009. 
Eftersom fribeloppen avser inkomster är bedömningen att det är rele-
vant att använda inkomstbasbeloppet för denna beräkning även om 
sjukersättningen beräknas med PBB.  

För att fribeloppen bättre ska följa löneutvecklingen föreslås så-
ledes att inkomstbasbeloppet enligt 58 kap. SFB3 också ska användas 
för beräkning av fribeloppen för steglös avräkning. Detta innebär 
också att fribeloppen årligen kommer räknas om med inkomstbas-
beloppet enligt 58 kap. SFB. Eftersom fribeloppen avser inkomster, 
kommer denna omräkning alltså även framöver bättre följa löneut-
vecklingen.  

Denna förändrade beräkning baserat på IBB kommer möjligtvis 
också kunna förmå vissa personer som i dag inte arbetar alls enligt 
reglerna för steglös avräkning att börja arbeta, eftersom de tack vare 
denna förändring får högre marginaler innan utbetalningen av sjuk-
ersättningen påverkas. Således är det framför allt marginaleffekterna 
för personer som har låga inkomster som kommer minskas med 
detta förslag.  

16.1.2 Utveckling av beräkningsstöd 

Utredningens bedömning: Försäkringskassan bör ges i uppdrag 
att utveckla ett beräkningsstöd för steglös avräkning av sjuker-
sättningen. 

 
3 Inkomstbasbeloppet fastställs inför varje kalenderår och används i dag för att beräkna pen-
sionsgrundande inkomster. Inkomstbasbeloppet ska spegla inkomstutvecklingen i Sverige 
genom att det följer inkomstindex. 
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Skälen för utredningens bedömning: Det tycks råda en osäkerhet 
bland personer som omfattas av reglerna för steglös avräkning om 
vilka de ekonomiska konsekvenserna blir om de arbetar enligt reglerna 
för steglös avräkning. Flera försäkrade som överväger att arbeta med 
steglös avräkning vill också ha hjälp av Försäkringskassan med att 
beräkna sina inkomster. Ifall de försäkrade har högre inkomster än 
beräknat riskerar de att behöva betala tillbaka ersättning två år efter 
att de arbetat enligt reglerna för steglös avräkning, då den slutliga 
sjukersättningen fastställs när den försäkrades pensionsgrundande 
inkomst har fastställts av Skatteverket.  

Ett beräkningsstöd för steglös avräkning kan minska osäkerheten 
kring de ekonomiska effekterna för den enskilde av att arbeta enligt 
aktuellt regelverk samt kan göra att fler personer vågar arbeta enligt 
reglerna för steglös avräkning. Därför är bedömningen att regeringen 
ska ge Försäkringskassan i uppdrag att utveckla ett beräkningsstöd för 
steglös avräkning av sjukersättningen. Beräkningsstödet bör inte bara 
ge en indikation om hur ersättningen påverkas av inkomst. För den 
enskilde individen är det de samlade inkomsterna som är av intresse. 
Det är därför viktigt att beräkningsstödet utifrån de inkomstuppgifter 
som den enskilde anger även kan göra ungefärliga beräkningar om 
hur skatter och andra bidragssystem påverkas av arbete så att effek-
terna för den enskildes ekonomi belyses på ett mer allsidigt sätt. 

Ett beräkningsstöd kan visserligen inte visa på (i alla avseenden) 
exakta utfall för den enskilde, men kan ändå ge en relevant indika-
tion. Det finns också redan i dag beräkningsstöd för exempelvis 
bostadstillägg för personer som har sjukersättning eller aktivitets-
ersättning som just visar på preliminära, ungefärliga förutsättningar 
för ersättning.  

Möjligheten att arbeta inom regelverket för steglös avräkning 
kommer att upphöra inom överskådlig tid, men ännu ett tag kommer 
det finnas försäkrade som omfattas av lagstiftningen och vid en sam-
manvägd bedömning anser utredningen att det därför ändå kan vara 
relevant att utveckla ett beräkningsstöd.  

Det har till utredningen lyfts farhågor kring att ett beräknings-
stöd även kan skapa problem för den enskilde. Risken finns t.ex. att 
otillräckliga uppgifter matas in av den försäkrade i beräkningssnurran 
och att den beräknade ersättningen tolkas som ett beslut och därmed 
ger individen felaktiga förhoppningar. Utredningen kan emellertid 
konstatera att denna typ av beräkningshjälp redan i dag finns för 
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bostadsbidrag för unga och för bostadstillägg. Det är således inget 
nytt problem som i så fall uppstår enbart för steglös avräkning. I de 
befintliga it-systemen med beräkningshjälp framgår tydligt att det 
endast är ett exempel som visas och att de bygger på att den enskildes 
uppgifter är korrekta och att personen även behöver uppfylla samt-
liga krav för rätt till den aktuella ersättningen. Utredningen anser där-
med att med liknande formuleringar som de nyss nämnda, kan risken 
för missförstånd begränsas även för beräkningsstöd gällande steglös 
avräkning. Utredningen anser därför att fördelarna med ett it-stöd 
för beräkningshjälp överväger nackdelarna.  

16.1.3 Inriktningsförslag – steglös avräkning och 
arbetsgivardeklaration på individnivå 

Som tidigare konstaterats är regelverket för steglös avräkning admi-
nistrativt mödosamt. Bl.a. måste den försäkrade uppskatta vilka in-
komster han eller hon kommer ha och löpande anmäla om det upp-
står förändringar. Ett resultat av att det kan vara svårt att uppskatta 
inkomsterna i förväg är att vissa personer får stora återkrav som ska 
regleras först två år efter att de har arbetat. Administrationen av 
regelverket är också betydande för Försäkringskassan. Det handlar 
bl.a. om att i förekommande fall få fram kompletterande informa-
tion om anmälda inkomstuppgifter, hantering av återkrav m.m.  

Samtidigt är det i dag relativt få personer som arbetar enligt reg-
lerna för steglös avräkning (2019 var det ca 5 800 personer), ett fler-
tal av personerna är äldre och det finns inget inflöde till den grupp 
som omfattas av detta regelverk. Således kommer möjligheten att 
arbeta inom regelverket för steglös avräkning att upphöra inom över-
skådlig framtid.  

I ljuset av nyss nämnda faktorer lämnar utredningen ett övergrip-
ande inriktningsförslag gällande en alternativ reformering av reglerna 
för steglös avräkning. En sådan reform bedöms dock vara om-
fattande, bl.a. sett till att Försäkringskassan i fall behöver använda 
AGI som underlag för beslut om just steglös avräkning. Det torde 
både kräva juridiska analyser av nuvarande regelverk för steglös avräk-
ning och om regler kring sekretess m.m. Dessutom kan införande-
kostnaderna avseende bl.a. utveckling av it-system för sådana för-
ändringar bli relativt omfattande. Det torde också innebära att 
regelverket först skulle kunna träda i kraft om några år. Därmed blir 
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frågan hur många personer som vid den tidpunkten fortfarande 
omfattas av regelverket samt det förväntade antal som kommer 
använda sig av de nya reglerna också viktiga aspekter att beakta.  

Närmre om AGI m.m. 

Sedan den 1 januari 2019 ska alla arbetsgivare i Sverige månadsvis 
redovisa utbetalda löner och avdragen skatt på individnivå för alla 
sina anställda till Skatteverket. Detta redovisas i arbetsgivardeklara-
tionen och kallas för arbetsgivardeklaration på individnivå, AGI. 
Således är det inkomst av tjänst som redovisas i detta system. Alltså 
framgår exempelvis genom dessa AGI:er inte vilka inkomster per-
soner med inkomst av näringsverksamhet har.  

Skulle hela tillämpningen av systemet med steglös avräkning änd-
ras till en hantering genom AGI krävs mycket utveckling, och det 
kan ifrågasättas om kostnaderna för sådan utveckling är motiverade 
om de endast kommer systemet med steglös avräkning till gagn. 

Vid steglös avräkning skulle AGI kunna användas för att löpande 
få information om den försäkrades faktiska inkomst, dvs. senast i 
slutet av månaden efter respektive månad den försäkrade haft in-
komst. Ifall det blir aktuellt att gå vidare med en sådan lösning finns 
det emellertid flera frågor som behöver analyseras ytterligare. Det 
handlar bl.a. om hantering av eventuella fel i inrapporterad AGI samt 
hur arbetsinkomster som inte redovisas genom AGI ska hanteras. 
Det sistnämnda gäller bl.a. egenföretagare och försäkrade som arbe-
tar i ett annat land än Sverige. Ifall AGI ska användas för mer löpande 
justering behöver även dagens beräkningssystem med steglös avräk-
ning ses över i grunden. Det beror bl.a. på att själva avräkningen med 
steglös avräkning, inkomster, fribelopp, etc. i dag beräknas utifrån hela 
kalenderår.  

Sammanfattningsvis har AGI alltså potential att förenkla admini-
strationen både för (anställda) försäkrade och Försäkringskassan när 
det gäller arbete enligt reglerna för steglös avräkning. Emellertid löser 
AGI inte hanteringen för egenföretagare, personer som arbetar i ett 
annat land än Sverige etc. Nuvarande beräkningssystem för steglös 
avräkning behöver i så fall också reformeras, eftersom systemet i dag 
baseras på beräkningar sett till hela kalenderår. Dessutom är en vik-
tig faktor att det tar relativt lång tid, troligen flera år, innan regel-
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verket kan finnas på plats. Därmed bör även beaktas hur många för-
säkrade som vid den eventuella införandetidpunkten fortfarande 
omfattas av regelverket och hur många av dem som är troligt att de 
kommer arbeta med steglös avräkning. 

16.2 Huvudgrupp 2, försäkrade som har beviljats 
sjukersättning enligt reglerna som gäller 
fr.o.m. den 1 juli 2008 

16.2.1 Flexiblare möjligheter till arbete med vilande 
sjukersättning 

Utredningens förslag: Vilandeförklaring av sjukersättning ska 
kunna ske flexibelt baserat på arbetade timmar. Den minsta period 
som ersättningen ska kunna förklaras vilande är en timme per 
kalendermånad. 

Vid vilandeförklaring av sjukersättning för en viss kalender-
månad ska ersättningen betalas ut med ett preliminärt belopp. 
Ersättningen ska slutligt bestämmas utifrån det antal timmar som 
den försäkrade har förvärvsarbetat under kalendermånaden. Detta 
mått ska utgöra den försäkrades reduceringstid och uppgår till 
1/168 för varje arbetad timme. Den slutligt bestämda ersättningen 
för en viss kalendermånad ska beräknas genom att reduceras med 
reduceringstiden. Reglering av ersättningen ska ske vid efterföl-
jande utbetalningstillfälle, eller om detta inte är möjligt, vid ut-
betalning så snart som möjligt därefter. Försäkringskassan ska vid 
denna utbetalning få besluta att dra av ett belopp i avräkning på 
vad som betalats ut för mycket.  

 
Skälen för utredningens förslag: Utredningen har kunnat konst-
atera att få försäkrade i dagsläget använder sig av möjligheten att för-
värvsarbeta med vilande ersättning. En av de främsta förklaringarna till 
det låga användandet är att de som beviljats sjukersättning överlag 
har mycket begränsad arbetsförmåga som inte heller förbättras över 
tid. En annan viktig förklaring är att arbetsmarknaden är så beskaffad 
att dessa försäkrade ofta har svårt att hitta ett arbete som passar dem 
och en arbetsgivare som är villig att ta emot dem.  
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Det finns vidare en oro bland många försäkrade att deras ersättning 
kan dras in eller minskas vid eller efter arbete med vilande ersättning 
samt en rädsla för att inte klara av att arbeta mer än kortare perioder 
i taget. Omständigheten att systemet med vilande ersättning vid 
arbete inte är särskilt flexibelt utgör ytterligare en faktor som kan göra 
det svårare för försäkrade att arbeta under tid med ersättning, eftersom 
det inte ger utrymme att arbeta kortare perioder. Ersättningen behö-
ver enligt gällande regelverk vilandeförklaras under hela kalender-
månader, som minst under en hel månad och som lägst med 25 pro-
cent av heltid. 

Med ett system för vilande ersättning som tillåter även kortare 
arbetsinsatser utan att ersättningen måste förklaras vilande en hel 
månad kan fler försäkrade ges utrymme för att använda en restarbets-
förmåga också i mer tillfälligt arbete. Detta kan öka möjligheterna 
att varje person kan använda den restarbetsförmåga som denne de 
facto besitter. Det är också tänkbart att det skulle göra det lättare 
för försäkrade att tacka ja till en arbetsmöjlighet som passar dem 
även om det är av mer tillfällig och mindre omfattande karaktär. Så-
dana arbetsmöjligheter visar sig ofta med kort varsel. Det kan för 
denna grupp vara särskilt viktigt med en möjlighet att agera när 
motivation och möjlighet finns, i stället för att långt i förväg och 
under minst en månads tid förklara ersättningen vilande till minst en 
fjärdedel. 

Utredningen ser mot denna bakgrund ett behov av att regelverket 
utformas så att det fungerar även i sådana situationer. Utredningen 
anser att det vore till fördel om systemet kan anpassas efter det 
arbetstillfälle som individen fått möjlighet till, inte tvärtom. Omfatt-
ningen på det arbete som den enskilde ska utföra bör vara en överens-
kommelse mellan arbetsgivare och arbetstagare utifrån de möjligheter 
som arbetet ger. Arbete bör uppmuntras, särskilt för dessa grupper, 
och inte styras av fasta gränser i systemet för vilande ersättning. 
Resultatet av en sådan mer flexibel regel bedömer utredningen kunna 
bli ett mer anpassat och mer förutsebart system för såväl enskilda 
försäkrade som potentiella arbetsgivare. Genom att dessa inte be-
höver dela upp arbetet i kvartiler kommer förutsättningarna för att 
kunna arbeta bli mer flexibla och enskilda försäkrade bör i större 
utsträckning än i dag kunna pröva arbete och använda den arbets-
förmåga som eventuellt återstår. Ett system som tillåter mindre om-
fattning för vilande ersättning bör vidare kunna bli mindre komplext 
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för enskilda och arbetsgivare eftersom systemet anpassas till arbets-
tiden i stället för tvärtom. Den beräkningstekniska delen som vilar 
på Försäkringskassan kommer visserligen att bli mer komplex. Denna 
bör dock underlättas genom en utvecklad it-lösning som utredningen 
menar kommer att behövas för att underlätta administrationen. 

En mer flexibel möjlighet till vilande ersättning skulle också kunna 
bidra till att minska oron hos de försäkrade över att arbete med vilande 
ersättning riskerar att leda till att förmånen dras in eller minskas. 
Detta inte minst eftersom mer flexibla möjligheter i vart fall kan upp-
levas uppmuntra till att steg för steg, i en omfattning som passar indi-
viden, pröva att arbeta och eventuellt öka omfattningen om möjlig-
heten finns. 

Utredningens uppfattning är därför att regelverket om vilande 
sjukersättning behöver modifieras och göras mer flexibelt. Regel-
verket bör inte bara underlätta för, utan även understödja, försäk-
rades möjligheter att förvärvsarbeta även under kortare perioder eller 
vid mer tillfälliga arbetstillfällen. Det måste finnas utrymme för för-
säkrade att mer flexibelt kunna närma sig arbetslivet och pröva sin 
arbetsförmåga. Vid kortare arbetsinsatser ska det vara möjligt att ha 
ersättningen vilande under den aktuella månaden men få avdrag från 
ersättningen endast motsvarande den tid som arbetet faktiskt pågår. 
Detta kräver bl.a. förändringar i konstruktionen av regelverket för hur 
ersättningen ska beräknas och hur avdrag från ersättningen för arbe-
tad tid ska kunna göras i efterhand och på flexibelt sätt.  

Ett system med flexibel vilande ersättning, som även inkluderar 
möjlighet till vilande i kvartiler 

Dagens system för vilande ersättning vid arbete är kopplat till att 
sjukersättningen, under en eller flera hela månader framåt i tiden, ska 
minskas med 25, 50, 75 eller 100 procent. Det innebär att en försäk-
rad som vill arbeta under kortare tid än en månad, exempelvis en 
vecka eller några dagar, får minskad ersättning i en större omfattning 
och längd än vad denne faktiskt arbetar. Detta minskar avsevärt de 
ekonomiska incitamenten för den försäkrade, som kanske inte har 
förmåga eller möjlighet att arbeta i en större omfattning.  

Dagens system med vilande ersättning svarar enligt utredningens 
bedömning inte mot den utveckling på arbetsmarknaden som åt-
minstone i vissa branscher gått mot ett större inslag av kortare anställ-
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ningar. Utredningen ser det som eftersträvansvärt att även personer 
med sjukersättning ska kunna ta del av de arbeten som dessa delar av 
ekonomin erbjuder. Många av dessa arbeten är till sin karaktär utfor-
made som kortare tidsbegränsade anställningar och där framförhåll-
ningen för dessa uppdrag ofta kan vara ganska kort. Det ställer så-
ledes ytterligare krav på flexibiliteten i systemet för vilande ersättning.  

Utredningens förslag innebär mot denna bakgrund att ersättningen 
utöver dagens möjligheter också ska kunna förklaras vilande till mindre 
del än dagens kvartiler. En fråga som då uppkommer är under hur 
kort arbetstid sådan vilandeförklaring ska kunna göras. Utredningen 
är här av uppfattningen att ersättningen ska kunna förklaras vilande 
för enskilda dagar eller delar av dagar så länge det är fråga om hela 
timmar. De minsta tidsenhet som en ersättning kan förklaras vilande 
under en månad ska således vara en timme. 

Det mer flexibla systemet ska dock inte innebära att den översikt-
lighet som dagens system kan anses innebära går förlorad. Även om 
ersättningen kan förklaras vilande motsvarande den omfattning den 
försäkrade arbetar, ska det även fortsättningsvis vara möjligt för en 
försäkrad att ha vilande ersättning enligt nuvarande system. En för-
säkrad som exempelvis har en regelbunden arbetstid, och där syste-
met med en månadsvis vilandeförklaring om 25, 50, 75 eller 100 pro-
cent av förmånen är relevant, ska även fortsättningsvis kunna ha sin 
ersättning vilande i en sådan omfattning. Utredningens förslag inne-
bär alltså att det ska vara möjligt, men inte nödvändigt, att precisera 
omfattningen på hur stor del av ersättningen som ska vara vilande på 
ett närmare sätt än en hel månad och en viss kvartil av ersättningen.  

Vid bestämmande av med vilken kvotdel ersättningen ska vilande-
förklaras ska utgångspunkten vara den omfattning som den försäk-
rade avser att arbeta. Försäkringskassan kan i dagsläget inte på eget 
initiativ, mot den försäkrades vilja, fatta beslut om vilandeförklaring 
och detta ska också gälla avseende frågan om på vilken andel vilande-
förklaring ska ske. 
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Ansökan om vilande ersättning ska även fortsättningsvis  
göras på förhand 

Enligt nuvarande regelverk ska den försäkrade ansöka om vilande 
ersättning innan arbetet påbörjas. Detta beror på att ersättningen ska 
kunna beräknas på ett så korrekt sätt som möjligt så att utbetal-
ningen också blir korrekt. 

För att öka flexibiliteten i systemet har utredningen övervägt 
möjligheten att göra det möjligt för försäkrade att i efterhand infor-
mera Försäkringskassan att de har arbetat. På så sätt skulle det bl.a. 
bli lättare för försäkrade att tacka ja till arbete med kort varsel. Ut-
redningen bedömer att ett så pass flexibelt system vore önskvärt, 
inte minst för att arbetstillfällen kan uppstå plötsligt och oväntat. 
Ett sådant system medför dock ett behov av att bevilja samtliga er-
sättningar preliminärt, på ett liknande sätt som vid systemet med 
steglös avräkning (se avsnitt 14.2.4). Detta behövs för att det ska vara 
möjligt att justera utbetald ersättning i efterhand. Ett sådant system 
kan ge en viss form av trygghet för den enskilda försäkrade eftersom 
risken för återkrav minskar. 

Utredningen bedömer dock att ett införande av ett sådant system 
innebär en alltför stor ökning av administrationsbördan för såväl den 
försäkrade som för Försäkringskassan. Den konsekvens som inne-
bär att samtliga utbetalningar av sjukersättning och aktivitetsersätt-
ning endast blir preliminära är också en oönskad effekt av en sådan 
lösning. Den försäkrade ska därför liksom i dag ansöka om vilande 
ersättning innan arbetet påbörjas. 

Det sagda innebär dock att det krävs en flexibilitet för att den för-
säkrade ska kunna ta ett arbete och ansöka om vilande ersättning hos 
Försäkringskassan. Möjligheten till att kunna ta ett jobb som kan 
fungera för den enskilde kan komma med kort varsel. Det är därför 
viktigt att ett beslut om vilande ersättning inte är beroende av att 
Försäkringskassan, som i vissa fall har långa handläggningstider, ska 
hinna fatta ett formellt beslut i frågan innan arbetet påbörjas.  

I stället ska det enligt utredningens förslag räcka med att den för-
säkrade har ansökt om att ersättningen ska vilandeförklaras innan 
arbetet påbörjas. 
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Ett nytt system för reglering av utbetald ersättning behöver införas 

Utredningens förslag bygger på att en försäkrad ska kunna förvärvs-
arbeta med sin sjuk- eller aktivitetsersättning vilande på ett mer 
flexibelt sätt än i dag. Dessa ersättningar är månadsersättningar och 
betalas enligt huvudregeln ut varje månad för en period som avser 
den innevarande månaden.4 I denna fråga avser inte utredningen att 
göra några förändringar; det är till exempel inte aktuellt att förändra 
ersättningarnas karaktär och göra om dem till dagersättningar. 

Inte heller är det aktuellt att fatta beslut om återkrav i alla de fall 
där en försäkrad har arbetat en viss månad och ansökt om att få sin 
ersättning vilande motsvarande arbetstiden. Återkrav utgör en spe-
ciell typ av betungande beslut där Försäkringskassan har bevisbördan 
och där den försäkrade inte har fullgjort en anmälningsplikt eller 
medverkat till att ersättning har utgått felaktigt. Ett användande av 
återkravsinstitutet i ett sammanhang som detta framstår som olämp-
ligt, där den omfattande administration som en återkravsprocess inne-
bär utgör bara ett av flera tungt vägande skäl emot ett användande av 
återkrav i dessa fall. 

För att systemet ska vara så flexibelt som utredningens redogjort 
för och samtidigt möjligt att administrera på ett rimligt sätt krävs 
således att en möjlighet för justerande av ersättning i efterhand in-
förs. I dagsläget saknas rättsligt stöd för sådana korrigeringar av ersätt-
ning genom minskande av senare utbetalningar av månadsersättning, 
men som samtidigt inte innebär en återkravsutredning. 

En möjlighet till sådan kompensation kräver enligt utredningens 
bedömning en ordning med beslut om preliminär ersättning och 
beslut om slutlig ersättning, på sätt som liknar dagens regler om steg-
lös avräkning. I detta fall är det emellertid endast den som ansöker 
om vilande ersättning, och inte samtliga personer som får utbetal-
ning av sjukersättning eller aktivitetsersättning, som får preliminär 
ersättning, vilket innebär en betydligt mindre ingripande förändring. 
Utredningen menar att viss ledning i denna fråga därför bör kunna 
hämtas från detta system. Enligt detta regelverk lämnas sjukersätt-
ning med preliminärt belopp utifrån den försäkrades ansökan och 
däri angivna uppgifter och ett beslut om slutlig sjukersättning fattas 
först i efterhand. Den preliminära sjukersättningen vid steglös av-
räkning avser upp till tolv månader. Ett regelverk som avser vilande 

 
4 36 kap. 29 § SFB. 
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ersättning vid förvärvsarbete bör emellertid utgå från månader. Nedan 
redogörs i detalj för de olika moment som regelverket med vilande 
ersättning vid förvärvsarbete föreslås innehålla. 

En vilandeförklaring ska avse viss del av ersättningen under en viss 
kalendermånad 

En försäkrad som ansöker om vilande ersättning för arbete för en 
viss månad, som kan vara den innevarande eller en kommande, kom-
mer att få sin sjuk- eller aktivitetsersättning vilandeförklarad till 
denna del för hela den kalendermånad som arbetsinsatsen avser. Det 
medför att ersättningen för hela den anmälda månaden också blir 
preliminär. Slutlig ersättning för månaden kommer att regleras vid 
efterföljande månadsutbetalning. Samtidigt påbörjas den ramperiod 
om maximalt 24 månader under vilken den försäkrade kan ha sin ersätt-
ning vilande. 

Precis som gäller i dag ska det vara möjligt att ansöka om vilande-
förklaring för flera månader framåt i tiden. 

Avdrag från ersättningen ska göras utifrån en reduceringstid  
som baseras på den försäkrades arbetade timmar  

Till skillnad från reglerna om steglös avräkning är reglerna om vilande 
ersättning vid arbete uppbyggda på den tid som den försäkrade väljer 
att ha ersättningen vilande för arbete. Vilken inkomst förvärvsarbetet 
ger är däremot inte relevant för den vilande ersättningen. 

Utbetalning av sjuk- och aktivitetsersättning sker månadsvis och 
reducering av månadsbeloppet sker vid vilande ersättning i dagsläget 
i kvartiler. Med den flexibilitet i systemet som utredningen föreslår 
kan ersättningen vara vilande upp till 100 procent av en normal hel-
tidstjänst. Av administrativa skäl föreslås också att en lägsta nivå sätts. 
Utredningen menar att en rimlig sådan gräns är att arbetet måste 
uppgå till minst en timmes arbete per kalendermånad. Det anmälda 
arbetet ska också avrundas uppåt till hela timmar och avdraget från 
ersättningen ska justeras utifrån hela timmar för en viss kalender-
månad. En mindre tidsenhet än en timme bedöms medföra för stora 
administrativa hinder, samtidigt som flexibiliteten får anses uppfylld 
genom att försäkrade har möjlighet att arbeta enskilda timmar. 
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För att bestämma hur den försäkrade sjuk- eller aktivitetsersätt-
ning ska påverkas till följd av att ersättningen förklaras vilande i viss 
omfattning för förvärvsarbete behövs en reglering av den tid som 
den försäkrade arbetar. Ett nytt begrepp införs för detta ändamål: 
reduceringstid. Det antal timmar som en försäkrad har förvärvs-
arbetat under en viss kalendermånad utgör hans eller hennes redu-
ceringstid. För varje arbetad timme en viss kalendermånad ska ersätt-
ningen den månaden reduceras med en etthundrasextioåttondel 
(1/168), ett mått som grundas i ett antagande om 21 arbetsdagar under 
en månad och åtta timmars arbete per arbetsdag. 

Det finns i dagsläget några system som liknar det utredningen nu 
föreslår. Ett är systemet med steglös avräkning. Ett annat är regel-
verket för personer med sjuk- eller aktivitetsersättning som vistas på 
institution. Vid institutionsvistelse görs avdrag från försäkrades sjuk- 
eller aktivitetsersättning. Ska sjukersättning eller aktivitetsersättning 
inte betalas ut för del av en kalendermånad, beräknas förmånen för 
varje dag till en trettiondel av månadsbeloppet och avrundas till 
närmaste högre krontal.5 Försäkringskassan gör således redan i dags-
läget avdrag från månadsersättningar som sjukersättning och aktivi-
tetsersättning i vissa fall och avdragen baseras på hur stor del av 
kalendermånaden som ersättningen inte ska betalas ut. I fallet med 
institutionsvistelse används en schablon om 30 kalenderdagar per 
månad. 

Utredningen har övervägt ett avdrag motsvarande det som görs 
för institutionsvistelse. Det avdraget baseras dock på hela dagar och 
utgår från samtliga kalenderdagar under en månad. Det avdrag som 
ska göras för vilande ersättning vid arbete behöver p.g.a. förslagets 
utformning i stället motsvara arbetstimmar under en månad. En paral-
lell kan här anses vara en anställd som beviljas partiell tjänstledighet 
utan lön. Avdraget från lönen motsvarar då de timmar som personen 
inte arbetar, relaterat till anställningens omfattning. 

Det är inte angett i lag hur många timmar en försäkrad ska arbeta 
per månad för att arbetet ska anses uppgå till heltid. Arbetstiden får 
som huvudregel inte uppgå till mer än 40 timmar per vecka enligt 5 § 
arbetstidslagen (1982:673). Arbetsgivaren kan dock bestämma en 
kortare arbetstid, och inom vissa branscher regleras detta i kollektiv-
avtal om ett sådant finns. Eftersom arbetstiden inte får vara längre 
än 40 timmar per vecka, så är ca 160 timmar per månad att anse som 

 
5 106 kap. 37 § SFB. 
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heltid, med utgångspunkten i att en månad innehåller fyra arbets-
veckor. Det närmre antalet verkliga arbetstimmar kan dock variera 
från månad till månad, beroende på hur många arbetsdagar som finns 
den aktuella månaden. 

Hur många arbetstimmar en heltidstjänst omfattar per månad 
varierar således mellan olika branscher och avtal och de faktiska måna-
dernas längd. Utredningen konstaterar att det således finns flera sätt 
att räkna ut hur många arbetstimmar en kalendermånad utgör. Ut-
redningen bedömer att en rimlig utgångspunkt är att heltidsarbete 
ska bedömas på samma sätt som vid prövning av rätt till sjukersätt-
ning. Således bör heltid avse en arbetstid om 40 timmar i veckan om 
det inte finns kollektivavtal inom arbetsområdet som anger annat.6 
Vidare kan konstateras att antal arbetade timmar varierar mellan olika 
månader. För att systemet ska vara tillräckligt överskådligt och för-
utsebart anser dock utredningen att avdrag bör göras enligt en scha-
blon om arbetstid per månad, oavsett hur många dagar den aktuell 
månaden innehåller.  

Vid beräkningen av en försäkrads sjukpenning används den för-
säkrades sjukpenninggrundande inkomst (SGI). En försäkrads SGI 
utgörs av den årliga inkomst i pengar som en han eller hon tills vidare 
kan antas få. För beräkning av SGI beräknas den arbetade tiden ut-
ifrån en schablon om 260 arbetsdagar eller 2 080 arbetstimmar per år 
för en heltidsarbetande försäkrad. Detta motsvarar också 40 arbets-
timmar i 52 veckor. Beräkningen inkluderar semester och utgör så-
ledes en bruttoarbetstid. Per månad skulle det innebära en schablon 
om ca 173 timmar per månad, efter avräkning för semester och av-
rundat nedåt till närmaste hel timme. En sådan schablon har dock nack-
delen att den inte är jämnt delbar med fyra och de kvartiler som vilande 
ersättning alltså även fortsättningsvis ska kunna baseras på. Ett annat 
sätt att beräkna månadsarbetstid är att utgå från att varje månad har 
4 veckor. Utifrån en sådan beräkning har en månad 160 arbetstimmar. 
Fördelen med en sådan schablon är att antalet timmar är jämnt och 
lätt att räkna på, medan nackdelen är att antalet möjliga arbets-
timmar under de flesta faktiska månader blir färre än i realiteten. Vid 
beräkning av semestertillägg används att mått på arbetstid som utgår 
från 21 arbetsdagar per månad.7 

 
6 Försäkringskassans RAR 2002:17 till 33 kap. 11 SFB. 
7 Prop. 2009/10:4, s. 49. 
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För att systemet ska bli administrativt hanterbart, anser utred-
ningen att det krävs en schablon för avräkning från ersättningen ut-
ifrån arbetade timmar. Baserat på detta innebär förslaget att antalet 
arbetsdagar under en månad ska vara 21 och att heltidsmåttet om åtta 
timmars arbete per arbetsdag ska användas. Det ger ett mått om 168 
arbetstimmar per månad. 

Sjuk- eller aktivitetsersättning ska bestämmas slutligt utifrån 
en försäkrads reduceringstid 

En försäkrad som har fått sin sjuk- eller aktivitetsersättning vilande 
efter en ansökan och har fått sin ersättning utbetald som preliminär 
ersättning för en viss kalendermånad kommer senare att få ersätt-
ningen för samma månad slutligt bestämd. Detta beslut om slutlig 
ersättning ska göras utifrån den försäkrades reduceringstid. 

Den ersättning som en försäkrad har fått utbetalad som prelimi-
närt belopp, och som senare slutligt bestämts genom att reducerings-
tiden i form av arbetade timmar har dragits av från ersättningen, ska 
regleras vid efterföljande utbetalning.  

Utredningen kan konstatera att i samband med att en försäkrad 
ansöker om att arbeta med vilande ersättning kan avdrag sällan göras 
på ersättningen för samma månad som förvärvsarbetet utförs. Där-
med kommer avdraget i dessa fall tidigast att kunna göras vid när-
mast följande månads utbetalning.8 Det innebär att det blir en för-
skjutning av avdraget på ersättningen, dvs. om avdrag kan göras först 
på ersättningen för månaden efter den då förvärvsarbetet genomfördes 
beräknas avdraget på det månadsbelopp som den vilande ersättningen 
avser.  

Regleringen av den sjuk- eller aktivitetsersättning som betalats ut 
under tid med vilande ersättning för förvärvsarbete kommer enligt 
utredningens förslag att ske tidigast månaden efter att förvärvsarbetet 
har utförts. Utredningens förslag innebär att detta bör ske så snart 
som möjligt och helst redan vid den utbetalning som avser månaden 
efter den aktuella kalendermånaden. Vid denna utbetalning minskas 
den utbetalda ersättningen med skillnaden mellan det preliminära och 
slutliga ersättningsbeloppet. Om detta inte är möjligt ska regleringen 
ske så snart som möjligt vid efterföljande utbetalningar. 

 
8 Jfr Försäkringskassans vägledning 2013:3 version 6, s. 96 och prop. 1988/89:33, s. 17–18. 
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I de mer ovanliga fall där det inte finns någon efterkommande 
månad där ersättning kan slutregleras, till exempel då den försäkrade 
har nått den ålder då sjukersättning inte längre kan utbetalas eller om 
en försäkrad med aktivitetsersättning har nått sista månaden i en 
ersättningsperiod, får del delen av slutregleringen som ska återbetalas 
ske genom en återkravsprocess som Försäkringskassan initierar.  

Utredningen menar, i likhet med Försäkringskassan, att det inte 
kommer att vara hanterbart att tillämpa 108 kap. 22 § SFB, då tillämp-
ningen av den bestämmelsen kräver att en skälighetsbedömning ska 
göras vid varje kvittning, vilket inte blir praktiskt möjligt att hantera. 
I stället behöver en ny kvittningsregel införas. Utredningen föreslår 
därför att en särskild bestämmelse ska införas som gör det möjligt 
för Försäkringskassan att vid senare utbetalning göra ett avdrag på 
utbetald ersättning motsvarande vad som betalats ut för mycket. 

Ansöknings- och beslutsprocessen 

En försäkrad som avser att arbeta med vilande ersättning behöver 
ansöka om vilandeförklaring av sjuk- eller aktivitetsersättningen på 
motsvarande del som man ska arbeta, innan arbetet påbörjas. Den för-
säkrade måste dock inte ha fått beslutet om vilandeförklaring innan 
arbetet påbörjas. Försäkringskassan fattar sedan ett beslut om vilande-
förklaring och preliminär ersättning för arbete utifrån de uppgifter 
som angetts i den försäkrades ansökan. 

Det är viktigt att ansökan görs i förväg. Om den försäkrade inte 
ansöker innan han eller hon börjar arbeta kan det bli aktuellt för 
Försäkringskassan att ompröva rätten till ersättning eftersom han 
eller hon då har arbetat med nyttjande av en arbetsförmåga som han 
eller hon inte antogs ha vid tidpunkten för beslutet om ersättning. 

Ansökan ska omfatta den tid den försäkrade avser arbeta, detta 
oavsett om det är fråga om exempelvis halvtidsarbete det närmaste 
året eller en engångsinsats 4 timmar kommande vecka. Vid ansökan 
ska den försäkrade ange i stort sett samma uppgifter som i dagsläget, 
men med hänsyn till att reglerna är mer flexibla krävs mer detaljer. 
Vid frågan om i vilken omfattning ersättningen ska vara vilande kan 
den försäkrade ange 25, 50, 75 eller 100 procent, precis som i nuläget. 
Den försäkrade kan också ange någon annan procentsats. Den för-
säkrade ska också ange vilken tidsperiod ansökan gäller, förslagsvis 
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mellan vilka datum. Om den försäkrade endast avser att arbeta några 
timmar en viss dag, kan antal timmar och det aktuella datumet anges 
i ansökan. Vill den försäkrade arbeta i varierande omfattning varje 
dag i en vecka, kan han eller hon ange det totala antalet arbetstimmar, 
ange datum för när veckan börjar respektive slutar samt beskriva hur 
han eller hon planerar att lägga upp sin arbetstid. Liksom i dagsläget 
bör den försäkrade även ange ytterligare information om arbetet, 
exempelvis uppgifter om arbetsgivare, första arbetsdag och arbetstid. 

Den försäkrades ersättning under innevarande kalendermånad 
påverkas inte, men denna ersättning kommer i och med den försäk-
rades ansökan att utgöra en preliminär ersättning. I stället kommer det 
avdrag för den tid som ersättningen har förklarats vilande att belasta 
nästkommande månads utbetalning. 

Justering av ansökt period 

Utredningen menar att det även fortsättningsvis, precis som i dags-
läget, ska vara möjligt att avbryta en vilandeperiod i förtid. Den för-
säkrade kan själv begära att en pågående vilandeperiod avbryts.9 
Även Försäkringskassan kan avbryta en vilandeperiod på grunderna 
i 36 kap. 17 § SFB. Detta ska också fortsättningsvis vara möjligt. 

Justeringar kan bli aktuella om arbetet helt upphör (genom exem-
pelvis uppsägning eller permittering) eller om förutsättningarna för 
arbete ändras helt. Det kan även uppstå anledningar till att perioden 
med vilande ersättning behöver justeras, utan att för den delen av-
brytas helt. Anledningarna till att en sedan tidigare ansökt period 
behöver justeras kan vara flera. Det kan exempelvis tänkas att ett 
planerat arbetstillfälle ställs in eller att den försäkrade blir tillfälligt 
sjuk. Med det mer flexibla system som utredningen föreslår blir också 
justeringar av vilandeperioden enklare. Så länge den ansökta perioden 
med vilande ersättning inte har inträffat kan den försäkrade korrigera 
ansökan genom att kontakta Försäkringskassan, exempelvis via Mina 
sidor, och då modifiera eller ta bort de dagar som avsetts vara vilande 
enligt tidigare ansökan.  

Det kan exempelvis tänkas att en försäkrad har en så kallad be-
hovsanställning och förväntar sig kunna arbeta i en omfattning om 
50 procent en viss månad. Antalet arbetspass visar sig dock vara lägre 

 
9 36 kap. 16 § SFB.  
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än beräknat och den anställde får endast arbeta i en omfattning om 
40 procent. I en sådan situation kommer det inte vara möjligt för den 
försäkrade att få kompensation för de förlorade 10 procenten om han 
eller hon inte anmäler förändringen i förväg. 

Som konstaterats ovan kan ersättningen, om det visar sig att den 
försäkrade har arbetat mer än vad ansökan avser, komma att om-
prövas, då den försäkrade har nyttjat arbetsförmåga som inte för-
klarats vilande och som inte antagits föreligga vid tidpunkten för 
beslutet om ersättning. Det är därför viktigt att den försäkrade korri-
gerar sin angivna arbetstid i god tid innan arbetet är tänkt att på-
börjas, eftersom risken annars är att Försäkringskassan beslutar uti-
från uppgifter som inte stämmer överens med hur den försäkrade 
faktiskt har arbetat. 

Eftersom ersättningen bestäms utifrån en viss kalendermånad, och 
blir preliminär för en sådan månad efter att den försäkrade har an-
sökt om vilandeförklaring, kan en justering av tiden ske under den 
innevarande månaden. När månaden har passerat kan inte korriger-
ingar av denna månad längre göras. 

Sjuklön och sjukpenning vid vilande sjukersättning för arbete  

I dagsläget kan en person som har beviljats sjukersättning och har 
förmånen vilande för arbete få såväl sjuklön som sjukpenning vid 
kortare sjukdom som avser den del den försäkrade arbetar, om övriga 
förutsättningar för sådan ersättning föreligger. Utredningen ser inte 
skäl att ändra denna ordning. Reglerna torde dock i första hand avse 
de försäkrade som har sin ersättning vilande under en lägre period 
och i kvartiler. 

Vid mycket korta perioder med vilandeförklarad ersättning torde 
det i normalfallet vara enklast för den försäkrade att justera ansökan 
om vilandeförklaring innan perioden påbörjas. På sätt kommer den 
försäkrade att behålla sjuk- eller aktivitetsersättningen för den aktu-
ella perioden. Det är inte säkert att det arbete den försäkrade utför 
medför rätt till sjuklön om det exempelvis är fråga om ett kortare 
arbetstillfälle. Inte heller alla arbeten medför att den försäkrade kan 
få en fastställd SGI. 

I de fall rätt till fastställd SGI finns och den försäkrade har rätt 
till sjukpenning kan sådan beviljas för den del som den försäkrade 
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skulle ha arbetat med vilande ersättning om han eller hon inte hade 
blivit tillfälligt sjuk. Sjukpenning utges i kvartiler. Sjukpenningen 
kommer i dessa fall att baseras på den försäkrades arbetstid och 
fastställda SGI. 

Typfall – vilande ersättning vid förvärvsarbete  

Exempel 1  

En försäkrad har sjukersättning på 50 procent och arbetar på rester-
ande 50 procent. Hon vill försöka gå upp i arbetstid. Hon prövar att 
arbeta ytterligare en hel dag i veckan, dvs. 20 procent av heltid. Hon 
avser att pröva att arbeta i denna omfattning under en månads tid 
och ansöker om att få sin sjukersättning vilande till motsvarande del, 
20 procent av heltid (vilket motsvarar 40 procent av hennes sjuker-
sättning på 50 procent). Det är med förslaget fortfarande möjligt att 
begära ersättningen vilande för en månad vilket hon också gör i detta 
fall. Hennes sjukersättning minskas med den del som är vilande, dvs. 
40 procent av den sjukersättning hon har på 50 procent. Hon får be-
hålla 25 procent av den del av sjukersättningen som är vilande. 

Exempel 2  

En försäkrad har hel aktivitetsersättning. Efter att ha haft ersättningen 
under 12 månader får den försäkrade ett erbjudande om att hjälpa till 
vid en konferens för den intresseorganisation han är aktiv i. Arbetet, 
som är betalt, motsvarar halvtid under fyra dagar. Den försäkrade vill 
gärna pröva sin arbetsförmåga under detta tillfälle och ser detta som 
en möjlighet. Senast dagen innan arbetet påbörjas anmäler han under 
Mina sidor på Försäkringskassans hemsida att han ska förvärvsarbeta 
och ansöker om vilande aktivitetsersättning för fyra timmar per dag 
dessa fyra dagar. För dessa sexton arbetade timmar reduceras måna-
dens ersättning med 16/168. Den inkomst den försäkrade får påverkar 
inte hans aktivitetsersättning för innevarande månad men ett avdrag 
på kommande utbetalning görs utifrån den tid som aktivitetsersätt-
ningen förklarats vilande under månaden. 
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De ekonomiska incitamenteten för arbete med vilande sjukersättning 
framstår som väl avvägda 

Utredningen har inte funnit stöd för att det skulle vara de ekonomiska 
incitamenten i sig – dvs. uppfattningen att arbete inte skulle löna sig 
– som gör att få försäkrade väljer att arbeta med vilande sjukersättning. 

I dagens system med vilande ersättning vid arbete får den för-
säkrade en utbetalning av ett belopp som motsvarar 25 procent av 
den ersättning som är vilande. Utredningen menar att detta är ett 
viktigt inslag i systemet för vilande ersättning. Med en flexiblare möj-
lighet till arbete kan emellertid andelen arbete bli så låg att den 25 pro-
centiga beloppet i sig knappast ger något ytterligare ekonomiskt incita-
ment till arbete. Utredningen har övervägt en undre beloppsgräns eller 
undre gräns för i vilken omfattning ersättningen förklaras vilande för 
att utbetalning av månadsbeloppet ska ske. En sådan gräns skulle 
minska administrationen kring att utbetala små belopp. Sammantaget 
framstår emellertid det enklaste alternativet som att månadsbeloppet 
ändå betalas ut, oavsett omfattning på arbetet vid vilande ersättning. 
Det är inte heller möjligt att undvika en gränsdragningsproblematik 
för när utbetalningen ska göras respektive inte göras oavsett vilken 
nedre gräns som sätts. Mot denna bakgrund anser utredningen att 
månadsbeloppet bör betalas ut oavsett storlek och oavsett i vilken 
omfattning ersättningen är vilandeförklarad.  

Det ska även fortsättningsvis krävas att den försäkrade haft ersättningen 
i minst tolv månader 

Den försäkrade kan få vilande sjukersättning eller aktivitetsersätt-
ning först när han eller hon under minst tolv månader omedelbart 
dessförinnan har haft sjukersättning eller aktivitetsersättning. Denna 
begränsning är enligt utredningens uppfattning väl avvägd. Tyngd-
punkten i bedömningen ska ligga på beslutet om rätt till ersättning. 
Avsikten är naturligtvis inte att en försäkrad ska kunna beviljas sjuk-
ersättning eller aktivitetsersättning och omedelbart därefter kunna 
börja arbeta med vilande ersättning. Några förändringar föreslås där-
för inte i denna del och det kommer således även i fortsättningen att 
krävas att den försäkrade har haft ersättningen i minst tolv månader 
innan den kan förklaras vilande.  
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Begränsningen om maximalt 24 månader 
med vilande ersättning kvarstår 

Enligt gällande regelverk upphör möjligheten att arbeta med vilande 
ersättning efter 24 månader. Den fortsatta rätten till ersättning ska 
omprövas om den försäkrade fortfarande arbetar som tidigare eller 
förändrar sin arbetsinsats i samband med att vilandeperioden tar slut.10  

Utredningen har inte hittat stöd för att begränsningen i tid utgör 
en väsentlig del av problembilden med vilande ersättning. Dagens 
period om 24 månader framstår därmed som väl avvägd. Vid denna 
tidpunkt bör det för den försäkrade gå att bilda sig en uppfattning om 
arbetsförmågan har förbättrats mer varaktigt eller inte. Inga föränd-
ringar föreslås därför i frågan om hur länge en försäkrade kan ha sin 
ersättning vilande. Försäkrade ska vidare även fortsättningsvis åter 
kunna arbeta med vilande sjukersättning efter att 12 månader har gått 
sedan senaste 24-månadersperioden med vilande ersättning.  

Den nuvarande ordningen är att 24-månadersperioden räknas från 
och med den månad i vilken den försäkrade väljer att arbeta och får 
delar eller hela ersättningen vilandeförklarad.11 Också i de fall där en 
försäkrad endast arbetar några dagar eller veckor en viss månad ska 
månaden räknas som en av de tjugofyra månader som ersättningen 
kan vara vilande. Administrativa skäl och förutsebarhet för den en-
skilde och Försäkringskassan talar enligt utredningen för att så ska 
vara fallet även fortsättningsvis. Det är möjligt att ha vilande ersätt-
ning i upp till två år, och sedan efter ett år återigen ha vilande ersätt-
ning. Den försäkrade förlorar alltså inte möjligheten att arbeta i en 
större omfattning i framtiden på ett långsiktigt plan genom att arbeta 
i begränsad omfattning en viss månad. Med hänsyn till den stora flexi-
bilitet som föreslås skulle det vidare kunna uppstå svårigheter kring 
att beräkna hur lång tid den försäkrade har kvar att ha sin ersättning 
vilande om hänsyn ska tas till att en försäkrad arbetat några dagar vid 
ett visst tillfälle, eller några veckor ett annat. Det skulle vidare med-
föra ökad administration för Försäkringskassan. 

Om den försäkrade redan har påbörjat en period med vilande 
ersättning och det när regeländringarna träder i kraft ännu inte gått 
tjugofyra månader från och med den första månad som en försäkrad 
haft vilande ersättning, ska denna föreslagna regeländring inte inne-

 
10 Prop. 1999/00:4, s. 27 och prop. 2002/03:89, s. 49. 
11 36 kap. 14 § SFB. 
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bära att den försäkrade får möjlighet till en längre period med vilande 
ersättning än vad som annars vore fallet. Den tid som den försäkrade 
redan haft vilande ersättning ska därmed räknas in i den totala perio-
den med vilande ersättning som den försäkrade kan ha. Detta gäller 
även om den försäkrade under perioden med vilande ersättning änd-
rar omfattningen av arbetet och/eller sina studier i enlighet med de 
nya reglerna.  

Något annat alternativ, exempelvis att från och med tidpunkten 
för när förändringarna trätt i kraft ska den försäkrades historik av 
vilande ersättning bortses ifrån, framstår inte som ändamålsenligt med 
hänsyn till syftena med begränsningen till maximalt 24 månader med 
vilande ersättning. Exempelvis betyder det att en försäkrad som haft 
vilande ersättning i 20 månader direkt innan de nya reglerna ska börja 
tillämpas alltså kan ha ytterligare fyra månader med vilande ersättning 
enligt de nya reglerna. Utöver detta ska det liksom i dag vara så att 
en försäkrad kan få 24 nya månader med vilande ersättning om den 
försäkrade har fått sin ersättning utbetalad i minst tolv månader sedan 
den senaste perioden med vilande ersättning avslutades. 

Efter perioden med vilande ersättning 

Under tiden med vilande ersättning har den försäkrade kompense-
rats utifrån den faktiska arbetstiden, men efter vilandeperiodens slut 
måste han eller hon bestämma på vilken nivå, sett till kvartiler, per-
sonen ska fortsätta sitt arbete. Om den försäkrade använder möjlig-
heterna att ha ersättningen vilande och vill fortsätta arbeta under 
längre tid än de 24 månader det är möjligt att ha ersättningen vilande 
så kommer den försäkrade arbetsförmåga nämligen att prövas gent-
emot kvartiler, precis som vid prövningen av rätten till ersättning. 
Övergången kan upplevas som inkonsekvent, särskilt med hänsyn till 
att utredningen inte föreslagit någon ändring av bedömningen uti-
från fjärdedelars nedsättning av arbetsförmågan vid prövningen av 
rätten till ersättning. 

Förslaget syftar dock till att öka möjligheterna för försäkrade att 
förvärvsarbeta och pröva sin arbetsförmåga på ett mer flexibelt sätt 
under tiden med ersättning. En försäkrad som kunnat testa sin 
förmåga i varierande grad har mer underlag för sin bedömning av hur 
mycket han eller hon klarar av att arbeta. Under tiden med sjukersätt-
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ning kanske den försäkrade började arbeta vid enstaka tillfällen för 
att våga testa på mer regelbundna uppgifter och kanske till och med 
en anställning om exempelvis en fjärdedel av heltid. Den försäkrade 
kan sedan ha fortsatt öka sitt arbetsutbud, både genom ytterligare 
tillfälliga insatser och stadigvarande och återkommande uppgifter, 
men det har inte fungerat med hänsyn till den försäkrades arbets-
förmåga. Genom utredningens förslag ges individen möjlighet att på 
liknande sätt pröva sin arbetsförmåga i varierande grad och på olika 
sätt under tiden med ersättning. När det inte längre är möjligt att ha 
ersättningen vilande kommer det finnas ett bättre underlag för vilken 
arbetsförmåga individen har. Individen i exemplet skulle således kunna 
beviljas ersättning i en omfattning om tre fjärdedelar och arbeta 
motsvarande en fjärdedel. Det kan visa sig att en försäkrad genom 
upprepade försök att arbeta även i mindre omfattande insatser inte 
har någon arbetsförmåga alls. En försäkrad som kan arbeta i en 
omfattning om exempelvis 40 procent kan beviljas halv ersättning, på 
samma sätt som vid den ursprungliga bedömningen av rätten till 
ersättning. Genom att den försäkrade haft tryggheten att kunna jobba 
flexibelt (med sin främst inkomst i form av sjukersättning) kan han 
eller hon utvärdera sin förmåga att när vilandeperioden är slut ha en 
mer stadigvarande arbetstid.  

16.2.2 Partiellt vilande sjukersättning vid studier 

Utredningens förslag: Det ska vara möjligt att ha sjukersätt-
ningen partiellt vilandeförklarad under tid med studier. Vid studier 
ska sjukersättningen förklaras vilande i en omfattning som mot-
svarar studiernas omfattning, dock med vilande ersättning på någon 
av nivåerna hel, tre fjärdedelar, halv eller en fjärdedel.  

 
Skälen för utredningens förslag: Förslaget att det ska vara möjligt 
att förklara sjukersättningen partiellt vilande vid studier syftar till att 
det ska bli möjligt för försäkrade att studera på deltid och enbart ha 
den del av sjukersättningen vilande som motsvarar studiernas om-
fattning och få resterande del av ersättningen utbetald.  

Direktiven betonar att fortsatta studier för personer med intellek-
tuell funktionsnedsättning bör underlättas. Utredningen menar att 
det inte vore lämpligt att begränsa lättnader i form av exempelvis 
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möjligheter att studera till en viss besvärsbild eller vissa diagnoser. 
Detta skulle, utöver att medföra svåra handläggnings- och bedöm-
ningsfrågor, medföra ett avsteg från grundprincipen om den indi-
viduella bedömningen och att det inte är sjukdomens i sig, utan sjuk-
domens eller tillståndets påverkan på arbetsförmågan i det enskilda 
fallet som är avgörande för om en person ska beviljas sjukersättning 
eller aktivitetsersättning. 

Ett underlättande av möjligheter till studier måste därför enligt 
utredningens mening vara kopplad till ersättningsformen i sig, snarare 
än de underliggande faktorer som har medfört att en viss individ har 
beviljats ersättningen. Detta innebär emellertid enligt utredningens 
uppfattning inga nackdelar; även personer med intellektuell funktions-
nedsättning kommer vara behjälpta av nu föreslagna förändringar av 
regelverket som syftar till att underlätta möjligheten att genomföra 
studier för samtliga personer som har sjukersättning.  

Som framgått av avsnitt 15.2.1 är det mycket få försäkrade som 
beviljats sjukersättning som använder sig av möjligheten att få för-
månen vilandeförklarad för studier. Utredningen bedömer att det är 
önskvärt att fler försäkrade prövar sin förmåga att studera, bland 
annat mot bakgrund av att studier både kan vara en väg till arbetslivet 
och ett mål i sig för en ökad livskvalitet. Som framgått i avsnitt 15.4.5 
bedömer utredningen att ett hinder för försäkrade att använda möj-
ligheten till vilande sjukersättning för studier är att det inte är möj-
ligt att ha sin ersättning partiellt vilande vid studier, även när den 
enskilde avser att studera på deltid. Att hela ersättningen ska förklaras 
vilande, oavsett studiernas omfattning, bedöms som ett stort hinder 
för att fler ska våga använda möjligheten att studera med vilande 
ersättning och har en återhållande effekt. Det har nämligen exem-
pelvis lyfts att det skulle underlätta för många försäkrade att studera 
just på deltid, bland annat med hänsyn till deras funktionsnedsättning. 

I likhet med Försäkringskassan bedömer utredningen att fler skulle 
välja att studera med vilande ersättning om förslaget införs. En över-
vägande andel av personer med sjukersättning har hel förmån. För 
många kan heltidsstudier uppfattas som ett ouppnåeligt, men under 
rätt förhållanden kan deltidsstudier vara möjligt.12 

Ett framträdande problem är således att dagens regelverk hindrar 
personer med sjukersättning att studera på deltid, eftersom den för-
säkrades hela sjukersättning måste förklaras vilande oavsett den om-

 
12 Försäkringskassan, Fler förslag för minskat krångel, dnr 9030-2014, s. 35. 
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fattning som den försäkrade studerar. En försäkrad med hel sjuk-
ersättning som väljer att studera på halvfart kommer alltså få hela sin 
sjukersättning vilandeförklarad. 

Detta regelverk motverkar enligt utredningens uppfattning kraf-
tigt de försäkrades möjligheter och motivation att studera. Det bör 
också beaktas att få försäkrade som är beviljade hel sjukersättning 
enligt reglerna fr.o.m. juli 2008 kan förväntas ha förmåga till studier 
på heltid. Ett betydligt rimligare antagande är att dessa personer kom-
mer att pröva och klara av studier på deltid. En sådan önskan om 
utökade möjligheter till deltidsstudier har också uttryckts från flera 
av de organisationer för funktionshindrade som utredningen har 
varit i kontakt med. 

Utredningen har inte heller kunnat finna några starka skäl som 
motiverar den nuvarande ordningen att hela ersättningen måste för-
klaras vilande också då den försäkrade endast kommer att studera på 
deltid. De enda motiv som utredningen har kunnat hitta till denna 
ordning är att regeringen ansåg att ett månadsbelopp om 25 procent 
av aktivitetsersättningen inte skulle betalas ut vid vilande ersättning 
under studier mot bakgrund av regeringen bedömde det som rimligt 
att försäkrade som fått sin ersättning vilande för studier har samma 
studievillkor som övriga studerande när det gäller bland annat be-
viljande av studiemedel och vid återbetalning av studielån.13 Utred-
ningen har alltså inte kunnat hitta någon uttrycklig motivering till 
varför det inte ska vara möjligt för försäkrade att få sin sjukersättning 
eller aktivitetsersättning vilande på deltid vid deltidsstudier, annat än 
att denna ordning framgår av ordalydelsen i 36 kap. 12 § SFB. Att 
motivet till lagstiftningens nuvarande utformning är att alla ska ha 
samma förutsättningar att studera är visserligen rimligt, men utred-
ningen bedömer att det skulle kunna vara motiverat med en regellätt-
nad, inte minst mot bakgrund av att personer med sjukersättning 
eller aktivitetsersättning på ett övergripande plan har sämre förutsätt-
ningar än andra studerande, med hänsyn till sina funktionsnedsätt-
ningar.14 

Mot bakgrund av vad som anförts i avsnitt 15.4.2 framstår alltså 
inte nuvarande ordning som motiverad. I likhet med vad som anförts 
av bland andra Försäkringskassan anser utredningen att det är ologiskt 

 
13 Se prop. 2012/13:1 utg.omr. 10, s. 49 avseende aktivitetsersättningen och prop. 2005/06:159 
s. 22 avseende såväl sjukersättningen som aktivitetsersättningen. 
14 Riksrevisionen gör samma bedömning avseende personer med aktivitetsersättning, se 
RiR 2015:7, s. 103. 
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att möjligheten att studera med vilande ersättning inte är anpassad 
till möjligheten att få studiemedel för deltidsstudier.15 

Utredningen föreslår därför att det ska vara möjligt för en för-
säkrad att få sin sjukersättning vilande i en omfattning om en fjärde-
del, halv eller tre fjärdedelar, utöver dagens möjlighet till helt vilande 
förmån, på samma sätt som nuvarande regelverk vid vilande ersätt-
ning för arbete. Denna möjlighet ska gälla alla försäkrade, men ut-
ifrån de synpunkter och förslag som utredningen tagit del av är be-
dömningen att särskilt personer med intellektuell funktionsnedsätt-
ning kommer få lättare att studera med vilande ersättning om denna 
möjlighet införs. Vilken omfattning ersättningen ska förklaras vilande 
ska bedömas utifrån vilken studietakt den försäkrade studerar.  

Det finns i dagsläget vissa möjligheter att studera utan att ha ersätt-
ningen vilande. Sjukersättningen ska nämligen förklaras vilande bara 
när studierna är av sådan karaktär och omfattning att de förutsätter 
att den försäkrade använder en arbetsförmåga som han eller hon an-
togs sakna när beslutet om sjukersättning fattades.16 Det har inte 
framkommit skäl för utredningen att föreslå ändringar i denna ord-
ning. Det ska dock givetvis stå den försäkrade fritt att ansöka om 
vilande ersättning för studier, även om de tänkta studierna inte för-
utsätter att den försäkrade använder en arbetsförmåga som han eller 
hon antogs sakna när ersättningen beviljades.  

Det ska alltså fortsättningsvis krävas att ersättningen förklaras 
vilande när studierna är av sådan karaktär och omfattning att de för-
utsätter att den försäkrade använder en arbetsförmåga som han eller 
hon antogs sakna när beslutet om sjukersättning fattades.17 Om den 
försäkrade studerar utan att ha sin ersättning vilande ska Försäkrings-
kassan utreda om det finns skäl att ompröva rätten till ersättningen på 
grund av att den försäkrade studerar. I så fall kan studierna vara en 
indikation på att den försäkrade har arbetsförmåga. Så ska vara fallet 
oavsett om den enskilde får ut studiemedel för studierna eller inte. 

Det har inte framkommit skäl att ändra vilken typ av studier som 
ska kunna bedrivs med vilande ersättning. Vilandeförklaring för 
studier föreslås därmed omfatta samma typer av studier som i dags-
läget. Det ska alltså i allmänhet vara fråga om studier på lägst gym-

 
15 Försäkringskassan, Fler förslag för minskat krångel, dnr 9030-2014, s. 34. 
16 Prop. 2005/06:159 s. 33. 
17 Prop. 2005/06:159 s. 33. 
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nasienivå, men det ska även vara möjligt att bedriva grundläggande 
studier.18 

Utredningen har vidare övervägt frågan om den försäkrade även 
fortsättningsvis behöver ha fått ersättning utbetald under minst ett 
år innan det ska vara möjligt att få ersättningen vilande. Eftersom det 
inte har framkommit att denna begränsning medfört särskilda pro-
blem bedöms någon förändring i detta avseende inte vara motiverad.  

Utredningen har beaktat möjligheten att också för studier införa 
de än mer flexibla regler för vilande ersättning för arbete som före-
slås i avsnitt 16.2.1. Dessa regler är emellertid framtagna för att öka 
möjligheten för försäkrade att tacka ja till tillfälliga eller oregelbundna 
arbetstillfällen som dessutom kan uppstå med kort varsel. Studier är 
enligt utredningens uppfattning typiskt sett betydligt enklare att 
planera för långsiktigt, inte minst med hänsyn till att kurser och ut-
bildningar ofta följer terminer och till att en ansökan om en studie-
plats ofta behöver göras med viss framförhållning. Vidare vet ofta den 
försäkrade på förhand i vilken studietakt den aktuella kursen eller 
utbildningen kommer ges. De flesta kurser löper under en viss för-
bestämd tid, exempelvis en eller en halv termin, och studietakten mot-
svarar ofta sjukersättningens fjärdedelsnivåer om bland annat helfart 
eller halvfart. Mot denna bakgrund bedömer utredningen att samma 
flexibilitet som vid vilande ersättning för arbete inte behövs vid vilande 
ersättning för studier. 

Regelverket för studiemedel och ekonomiska incitament 

Av 3 kap. 25 § första stycket tredje punkten studiestödslagen 
(1999:1395) framgår att studiemedel inte får lämnas eller tas emot 
för den tid för vilken det lämnas sjukersättning, aktivitetsersättning 
eller rehabiliteringsersättning enligt socialförsäkringsbalken. Av para-
grafens femte stycke framgår vidare att regeringen får meddela före-
skrifter som avviker från första stycket. 

Enligt bestämmelsens förarbeten infördes den för att undvika att 
enskilda får stöd från olika system för samma tid och som exempel 

 
18 Av förarbetena framgår att det i allmänhet är fråga om studier på lägst gymnasienivå, men att 
det inte finns anledning att utesluta den som vill bedriva grundläggande studier, prop. 2005/ 
06:159, s. 22. 
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angavs att statligt studiestöd inte bör kunna lämnas för samma tid 
som sjuk- och aktivitetsersättning utges.19 

Utredningen konstaterar att en försäkrad alltså inte under samma 
period som han eller hon får hel sjukersättning även kan få studie-
medel. Utredningen bedömer dock att en försäkrad som beviljats halv 
ersättning kan få studiemedel på kvarvarande halva, om denne stu-
derar på denna tid och i övrigt uppfyller de krav som ställs för att 
kunna beviljas studiemedel. 

I den utsträckning en försäkrad vill studera i en omfattning om 
exempelvis 50 procent bör han eller hon alltså kunna begära att ersätt-
ningen blir vilande i denna omfattning. Eftersom den försäkrade då 
endast kommer få sjukersättning i en omfattning om motsvarande 
halv förmån bör han eller hon kunna få studiemedel för de 50 pro-
cent som han eller hon avser att studera. 

Utredningen konstaterar dock att det inte är möjligt att få studie-
medel för studier som understiger halvtid, se 3 kap. 5 § studiestöds-
lagen. Utredningen bedömer likväl att förslaget underlättar också för 
försäkrade som vill studera i en omfattning som understiger halvtid. 
En försäkrad som vill studera på 25 procent kommer varken kunna 
finansiera studierna med studiemedel eller med sjukersättning. I den 
utsträckning en försäkrad vill studera i denna omfattning kan han 
eller hon begära att ersättningen förklaras vilande i en omfattning 
om en fjärdedel men få sjukersättning i en omfattning om tre fjärde-
delar utbetald. För den som vill studera på 25 procent innebär för-
slaget alltså att den försäkrade kan få viss försörjning i form av sjuk-
ersättning. Med dagens regler hade den försäkrade inte fått någon 
utbetalning alls.20 

I likhet med Försäkringskassan anser utredningen inte att det finns 
skäl att göra någon särreglering av möjliga nivåer utifrån vad som är 
möjligt med hänsyn till studiemedel. Den försäkrade får på så sätt 
frihet att själv utforska vilket alternativ som passar honom eller henne 
och ansöka om det alternativ som passar bäst.21 

Utredningen bedömer vidare att frågan om vilken omfattning er-
sättningen ska vara vilande bör bestämmas i förhållande till vilken 
studietakt den försäkrade formellt studerar. Studietakten är ett mått 
som visar hur mycket en studerande läser i genomsnitt under en ter-

 
19 Prop. 2005/06:159, s. 22. 
20 Jfr Försäkringskassan, Fler förslag för minskat krångel, dnr 9030-2014, s. 35. 
21 Försäkringskassan, Fler förslag för minskat krångel, dnr 9030-2014, s. 35. 
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min eller studieperiod. I dagsläget beräknar CSN studietakten genom 
att dela antalet poäng med antalet veckor som den studerande läser. 
Är den försäkrade inskriven på kurser och beviljad studiemedel för 
heltidsstudier ska hela ersättningen förklaras vilande, studerar den 
försäkrade kurser i en omfattning om halvtid ska ersättningen för-
klaras vilande i motsvarande omfattning. Utredningen bedömer att 
studietakten är det administrativt minst betungande sättet att be-
döma i vilken omfattning en försäkrad ska ha sin ersättning vilande. 

Studerande som har en funktionsnedsättning som gör att studierna 
tar längre tid kan i vissa fall sänka studietakten till en långsammare 
takt, men ändå få studiemedel för samma takt som tidigare. En stude-
rande kan till exempel kan läsa på 75 procent, men få studiemedel för 
studier på 100 procent. Försäkrade som studerar på 75 procent kom-
mer dock genom utredningens förslag kunna ägna tid motsvarande 
heltid utan att behöva använda möjligheten att få studiemedel mot-
svarande hundra procent. Detta eftersom kvarvarande tid finansieras 
genom sjukersättningen.  

Det är vidare tänkbart att situationen uppstår att en försäkrad 
studerar i en annan studietakt än motsvarande en fjärdedel, en halv, 
tre fjärdedelar eller hel ersättning. Utredningen bedömer att vid en 
sådan situation ska motsvarande perspektiv som i dag gäller för vilande 
ersättning för arbete gälla. Om en försäkrad studerar i en studietakt 
om 33 procent ska ersättningen förklaras vilande i en omfattning om 
50 procent. Om en försäkrad studerar i en omfattning om 90 procent 
ska ersättningen förklaras helt vilande.  

Utredningen anser vidare att det även fortsättningsvis ska vara 
möjligt för en försäkrad att behålla sitt bostadstillägg vid vilande 
ersättning för studier, oavsett i vilken studietakt och omfattning den 
enskilde avser studera. En försäkrad ska dock inte beviljas 25 procent 
av den ersättning som förklarats vilande för studier, vilket är fallet 
vid vilande ersättning för arbete. 

Vilande ersättning för både studier och arbete samtidigt 

Om den försäkrade under samma period både arbetar deltid och 
studerar på deltid blir hela ersättningen vilande på grund av studierna 
enligt dagens regler. Utredningen bedömer att det ska vara möjligt 
för en försäkrad att samtidigt ha ersättningen partiellt vilande vid 
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studier och partiellt vilande vid arbete. Vid bedömningen av hur mycket 
den försäkrade avser att arbeta respektive studera kan samma prin-
ciper för bedömningen av arbetets omfattning användas som i dags-
läget. Vid bedömningen av hur stor omfattning den försäkrade avser 
att studera bör studietakten i de kurser eller utbildningar som denne 
avser att delta i också kunna användas som utgångspunkt. 

Om den enskilde har vilande ersättning för såväl arbete som 
studier ska denne även fortsättningsvis få ett månadsbelopp som mot-
svarar 25 procent av den ersättning som förklarats vilande på grund 
av arbetet. Som angetts ovan anser dock utredningen att det liksom 
i dag inte ska ske motsvarande utbetalning av månadsbeloppet på 
den del av ersättningen som är vilande för studier. Om den försäk-
rade under en och samma månad studerar och arbetar i en omfatt-
ning som tillsammans överstiger heltid ska månadsbeloppet betalas 
ut för den del som hänför sig till arbetet.  

För att förtydliga kan tre exempel ges, alla gäller en försäkrad som 
beviljats hel sjukersättning.  

Om den försäkrade arbetar i en omfattning om 25 procent och 
studerar i en omfattning om 50 procent ska han eller hon få sjukersätt-
ningen vilandeförklarad i en omfattning om tre fjärdedelar. 25 pro-
cent av den ersättning som förklarats vilande på grund av arbetet, 
alltså 25 procent, ska likväl betalas ut som månadsbelopp. 

Om den försäkrade arbetar i en omfattning om 50 procent och 
studerar i en omfattning om 50 procent ska hela sjukersättningen 
vilandeförklaras. 25 procent av den ersättning som förklarats vilande 
på grund av arbetet, alltså 50 procent, ska dock betalas ut till den 
försäkrade. 

Om den försäkrade i stället arbetar i en omfattning om 75 pro-
cent och dessutom studerar i en omfattning om 50 procent ska hela 
sjukersättningen förklaras vilande. 25 procent av den ersättning som 
förklarats vilande på grund av arbetet, alltså 75 procent, ska betalas 
ut som månadsbelopp. 

Två års vilande ersättning för studier är en väl avvägd tid 

Utredningen har beaktat förslag om att det ska vara möjligt att ha 
vilande ersättning för studier under en längre period om 24 månader 
i taget. Utredningen konstaterar här att det är möjligt för den för-
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säkrade att få en ny period med vilande ersättning, under förutsätt-
ning att han eller hon fått sin ersättning utbetald under minst tolv 
månader mellan perioderna med vilande ersättning. Mot denna bak-
grund anser utredningen inte att det behövs en förlängning av perio-
den under vilken det är möjligt att ha vilande ersättning. Begränsningen 
om 24 månader gäller oavsett om den försäkrade studerar under sin 
tid med vilande ersättning, arbetar under denna tid eller både stude-
rar och arbetar under denna tid. Beräkningen görs alltså inte på så 
sätt att den försäkrade har möjlighet att ha vilande ersättning för studier 
i 24 månader och sedan vilande ersättning för arbete i 24 månader.  

Liksom för vilande sjukersättning vid arbete ska gälla att ifall en 
försäkrad redan påbörjat en period med vilande ersättning vid studier 
och det när regeländringarna träder i kraft ännu inte gått tjugofyra 
månader från och med den första månad som den försäkrade haft 
vilande ersättning, ska denna föreslagna regeländring inte innebära 
att den försäkrade får möjlighet till en längre period med vilande er-
sättning än vad som annars vore fallet, se vidare avsnitt 16.2.1.  

Ingen prövotid för studier för försäkrade med sjukersättning 

Utredningen har övervägt om det liksom för aktivitetsersättning bör 
vara möjligt med prövotid för studier för personer som har sjukersätt-
ning. En sådan ordning skulle sannolikt bidra till att fler försäkrade 
skulle pröva sin studieförmåga. 

Utifrån regelverkets nuvarande utformning, att personer med sjuk-
ersättning endast har möjlighet att pröva att studera med helt vilande 
sjukersättning, är vidare steget att börja studera och pröva studie-
förmågan större för personer med sjukersättning än för personer med 
aktivitetsersättning. Det kan verka avskräckande för personer med 
sjukersättning att behöva söka om alternativ försörjning redan från 
början vid ett studieförsök. 

Mot bakgrund av att sjukersättningen och aktivitetsersättningen 
är olika förmåner med olika syften bedömer utredningen dock att 
möjligheten till prövotid för studier är bättre lämpad i aktivitets-
ersättningen, där det finns ett större rehabiliteringsperspektiv och 
fokus på att den försäkrade ska återgå i arbete, än i sjukersättningen. 
Aktivitetsersättningen är en tidsbegränsad förmån som på ett över-
gripande plan innehåller fler incitament för de försäkrade att aktivera 
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sig, bland annat genom aktiviteter. För rätt till sjukersättning krävs 
däremot att rehabiliteringsåtgärder inte bedöms kunna leda till att 
den försäkrade återfår någon arbetsförmåga. Dessutom har personer 
som beviljats aktivitetsersättning ofta ingen eller ringa arbetslivs-
erfarenhet, varför denna grupp generellt behöver fler vägar och alter-
nativ för att närma sig arbetsmarknaden, exempelvis genom studier. 
Utredningen konstaterar vidare att med den föreslagna möjligheten 
till vilande ersättning på deltid för studier får även försäkrade med 
sjukersättning ökade möjligheter att pröva sin förmåga till studier i 
en takt som passar den enskilde. Mot denna bakgrund bedömer utred-
ningen att den nuvarande ordningen, med en mer generös möjlighet 
till studier genom prövotid för personer med aktivitetsersättning än 
för personer med sjukersättning, är väl avvägd.  

16.2.3 Åtaganden av ideell karaktär under  
tid med sjukersättning 

Utredningens förslag: Deltagande i sysslor av ideell karaktär ska 
inte medföra omprövning av rätten till sjukersättning om det inte 
innebär att den försäkrade uppvisar arbetsförmåga i förvärvs-
arbete i en sådan angiven yrkesgrupp som innehåller arbeten som 
är normalt förekommande på arbetsmarknaden, eller annat lämp-
ligt arbete som är tillgängligt för den försäkrade. För äldre för-
säkrade ska endast beaktas sådana normalt förekommande arbeten 
som den försäkrade har erfarenhet av. 

En försäkrad ska dock alltid, utöver möjligheten enligt första 
stycket, ha rätt att ägna sig åt sysslor i form av ideellt arbete eller 
andra åtaganden av ideell karaktär, så länge omfattningen av detta 
sammantaget understiger tio timmar i veckan och förutsatt att 
sysslorna inte ger inkomst. I dessa fall ska någon bedömning av 
uppvisad arbetsförmåga inte göras av Försäkringskassan. 

 
Skälen för utredningens förslag: Enligt direktiven ska utredningen 
lämna förslag som underlättar arbete, studier, uppdrag med mera 
under tid med sjukersättning och aktivitetsersättning. Det befintliga 
regelverket är svårt att överblicka och behöver vara tydligt så att de 
som har beviljats förmånerna vet vilka förutsättningar som gäller. 
Annars finns det en risk att de avstår från möjligheter att delta i sam-
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hällslivet för att vara säkra på att inte försörjningen påverkas. Ut-
gångspunkten för uppdraget är att uppmuntra delaktighet i sam-
hällslivet genom bland annat studier och arbete för personer med 
sjuk- eller aktivitetsersättning. Utredningen menar att det därför finns 
behov av att regelverket görs enklare och mer förutsebart för både 
den försäkrade och Försäkringskassan.  

I utredningens analys av den utsträckning i vilken försäkrade med 
sjukersättning eller aktivitetsersättning deltar i samhällslivet redo-
gjordes för vilken typ av sysslor detta kan röra sig om och möjliga 
förklaringar till att deltagandet är begränsat (se avsnitt 15.4.3). Bland 
annat kunde utredningen konstatera att det finns stora otydligheter 
i de gränser som avgör vad en försäkrad med beviljad sjuk- eller aktivi-
tetsersättning kan göra och samtidigt kunna behålla ersättningen 
samt osäkerhetsfaktorer i bedömningarna. Överlappande system med 
begränsade möjligheter till olika typer av sysslor gör att det enligt 
utredningens uppfattning blir svårt för Försäkringskassan att bedöma 
frågorna och inte minst svårt för den enskilde att kunna avgöra vilka 
former av deltagande i samhällslivet som är tillåtna utan att rätten till 
ersättning påverkas. Dessa oklarheter får i sin tur ofta effekten att 
försäkrade med sjuk- eller aktivitetsersättning drar sig för att delta i 
t.ex. politiskt arbete eller i föreningslivet. Detta utgör ej önskvärda 
konsekvenser av dagens regelverk och de osäkerhetsfaktorer det 
innehåller.  

Utredningen är därför av uppfattningen att det krävs förändringar 
av regelverket som underlättar för försäkrade att delta i samhällslivet 
utan risk för att sådana åtaganden ska medföra att deras sjukersätt-
ning riskerar att omprövas och dras in. Det finns vidare ett behov av 
att regelverket tydliggörs och att förutsättningarna för att kunna 
delta i samhällslivet blir mer klara och transparenta.  

Frågan uppstår då på vilket sätt regelverket bäst behöver föränd-
ras för att komma tillrätta med de konstaterade problemen, samtidigt 
med beaktande av målkonflikterna det innefattar (se ingressen till 
kapitel 16). Regelverket bör i möjligaste utsträckning undvika svår 
gränsdragningsproblematik och att svåra avvägningar måste göras där 
utgången till stor del hänger på oklara omständigheter i det enskilda 
fallet. Här kan man tänka sig ett antal olika lösningar. En utökning 
av den s.k. åttondelen vore en sådan lösning. Det skulle också gå att 
precisera ytterligare vilka sysslor som är tillåtna och var gränsen går 
för när det inte längre är rimligt att den försäkrade utför sysslan sam-
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tidigt som ersättning betalas ut. Slutligen finns lösningen att släppa 
möjligheterna till deltagande i denna typ av sysslor – utöver förvärvs-
arbete eller studier – fria.  

Här behöver en avvägning göras mellan å ena sidan utökade möj-
ligheter som uppmuntrar enskilda försäkrade att i större utsträck-
ning delta i samhällslivet, och å andra sidan legitimitetsaspekten i att 
personer som uppvisar stora förmågor och förbättringar jämfört med 
när beslutet om ersättning fattades inte utan vidare bör kunna behålla 
sin ersättning. 

Många som har beviljats sjukersättning kommer även att perma-
nent sakna arbetsförmåga eftersom det krävs långvarigt nedsatt arbets-
förmåga för att den försäkrade ska beviljas ersättningen. Att ha sjuk-
ersättning innebär samtidigt sällan att personen helt saknar förmågor 
eller vilja att delta i samhällslivet, även om hon eller han har nedsatt 
arbetsförmåga. Exempelvis kan personer som har sjukersättning eller 
aktivitetsersättning ha en drivkraft att hjälpa andra i samma situation 
t.ex. genom engagemang i en intresseförening för personer med funk-
tionsnedsättning m.m. Det är förvisso rimligt att anta dessa försäk-
rade som har nedsatt arbetsförmåga även har begränsade möjligheter 
att engagera sig ideellt under tiden de har ersättning. Den kvarvarande 
förmåga som finns bör dock kunna tas tillvara i möjligaste utsträck-
ning och regelverket bör uppmuntra sådana engagemang. Som tidi-
gare nämnts är det vidare en förutsättning för civilsamhällets roll i 
demokratin att alla människor har möjlighet att engagera sig ideellt.22 

Det är en viktig utgångspunkt att också den som har nedsatt 
arbetsförmåga och ersättning från sjukförsäkringen har möjlighet till 
en meningsfull fritid. En ytterligare gynnsam effekt som kan för-
väntas uppkomma över tid är att en försäkrad genom att engagera 
sig ideellt efter en tid kan återfå arbetsförmåga och då vill och kan 
pröva att förvärvsarbeta. Han eller hon kan i så fall genom ansökan 
om vilande ersättning pröva förvärvsarbete och kanske även på sikt 
mer varaktigt kunna återfå arbetsförmåga och på sikt kunna lämna 
sjukersättningen.  

Det finns således ett antal goda skäl utifrån såväl individens som 
från samhällets perspektiv till varför människors kvarvarande för-
mågor i görligaste utsträckning bör tas tillvara. De hinder som mot-
verkar sådana engagemang bör därför så långt det är möjligt undan-
röjas.  

 
22 SOU 2016:13. 
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Det ska krävas att den försäkrad har uppvisat arbetsförmåga 
i normalt förekommande arbete för att sjukersättning 
ska kunna omprövas 

Enligt gällande regelverk kan en försäkrads rätt till sjukersättning 
omprövas om arbetsförmågan har förbättrats. Arbetsförmågan ska 
anses förbättrad om den försäkrade har uppvisat en arbetsförmåga 
som antogs saknas när beslutet om sjukersättning fattades.23 Det 
innebär att en bedömning enligt detta regelverk är beroende av vilket 
arbetsmarknadsbegrepp som var gällande när sjukersättningen be-
viljades. För en försäkrad som har beviljats sjukersättning enligt nu 
gällande regler är arbetsmarknadsbegreppet ”förvärvsarbete”. Det 
innebär att en försäkrad som har uppvisat arbetsförmåga i för-
hållande till sådant arbete ska anses ha fått förbättrad arbetsförmåga. 

I avsnitt 8.1 och 12.1 föreslår utredningen en förändring av det 
arbetsmarknadsbegrepp som den försäkrades arbetsförmåga ska be-
dömas mot vid prövning av rätt till sjukersättning eller aktivitets-
ersättning. Förslaget innebär i korthet att det ska räcka att arbets-
förmågan är nedsatt i förvärvsarbete i en sådan angiven yrkesgrupp 
som innehåller arbeten som är normalt förekommande på arbets-
marknaden (nedan normalt förekommande arbeten). För äldre för-
säkrade ska endast beaktas den försäkrades arbetsförmåga i sådant 
normalt förekommande arbete som den äldre har erfarenhet av (se 
avsnitt 8.4). Lämpligt arbete som är tillgängligt för den försäkrade 
ingår också i bedömningen. 

Utredningen föreslår mot denna bakgrund att om en försäkrads 
arbetsförmåga fortfarande är nedsatt i förhållande till sådana normalt 
förekommande arbeten som nämns ovan, inklusive begränsningen till 
arbeten den försäkrade har erfarenhet av för äldre försäkrade, ska 
rätten till förmånen sjukersättning inte omprövas. Det främsta skälet 
för detta förslag är att försäkrade som har beviljats sjukersättning med 
nuvarande regler annars skulle riskera att få sin ersättning omprövad 
vid uppvisad arbetsförmåga i ”förvärvsarbete”, men direkt åter kunna 
söka och beviljas sjukersättning enligt de nya regler med ett mer 
generöst arbetsmarknadsbegrepp som utredningen föreslår. En sådan 
konsekvens är oönskad. 

Förslaget innebär att det finns ett något större utrymme för för-
säkrade att förbättras i sin arbetsförmåga utan att få sin rätt till sjuk-

 
23 36 kap. 19 § SFB. 
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ersättning omprövad. Denna förmåga ska också kunna användas till 
att delta i samhällslivet på olika sätt utan att den försäkrade får sin 
ersättning minskad eller indragen. 

Utredningens förslag om ett förändrat arbetsförmågebegrepp kommer 
att medföra utökade möjligheter att delta i samhällslivet  

De föreslagna förändringarna av arbetsmarknadsbegreppet innebär 
en mer generös bedömning vid prövningen av rätt till sjuk- eller 
aktivitetsersättning. I det fall dessa regler införs innebär det att ett antal 
försäkrade rimligtvis kommer att beviljas sjuk- eller aktivitetsersättning 
trots att det hos dessa individer kan finnas en viss återstående arbets-
förmåga. Denna förmåga kommer visserligen inte att vara tillräcklig 
för att användas i normalt förekommande arbeten på arbetsmarkna-
den, men det är inte orimligt att tänka sig att förmågan skulle kunna 
användas i olika former av ideellt arbete eller i föreningslivet, där 
kraven på prestation och annat typiskt sett är betydligt lägre än i 
normalt förekommande förvärvsarbeten. 

Det vore enligt utredningens mening inte rimligt att regelverket 
hindrar att en försäkrad använder en sådan återstående förmåga genom 
deltagande i samhällslivet. Att en sådan förmåga inte är tillräcklig för 
att försörja sig i normalt förekommande förvärvsarbete innebär inte 
nödvändigtvis att den inte kan användas på andra sätt.  

Detta innebär i sak att en försäkrad som har beviljats sjuk- eller 
aktivitetsersättning enligt de regelförändringar som utredningen före-
slår har rätt att nyttja en återstående, begränsad förmåga i exempelvis 
ideellt arbete eller föreningsverksamhet så länge åtagandena inte når 
upp till kraven på förvärvsarbete i normalt förekommande arbete, 
eller annat lämpligt arbete som är tillgängligt för den försäkrade.  

Skillnaden mot dagens regelverk blir därmed att fler typer av enga-
gemang kommer att kunna rymmas inom ramen för samhällsengage-
mang som inte innebär uppvisad arbetsförmåga. En försäkrad som 
hjälper till i en förening med att exempelvis vattna blommorna och 
duka bör enligt utredningens bedömning inte anses ha arbetsför-
måga i normalt förekommande arbete baserat på dessa sysslor, men 
hade möjligen kunnat anses uppvisa viss arbetsförmåga enligt det nu-
varande arbetsmarknadsbegreppet förvärvsarbete på (hela) arbets-
marknaden, som också inkluderar exempelvis skyddade anställningar. 
Exemplet visar dock på hur svåra dessa gränsdragningar är och svå-
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righeten i att avgöra vad som ska anses innebära uppvisad arbets-
förmåga. 

En tydlig effekt av den föreslagna förändringen av arbetsmark-
nadsbegreppet blir således att utrymmet för en försäkrad att delta i 
samhällslivet på olika sätt blir betydligt större än vad som är fallet i 
dagsläget. Detta borde enligt utredningens mening flytta gränsen för 
bedömningen i en för den enskilde generösare riktning tillräckligt 
långt för att det ska finnas en reell möjlighet att delta i samhällslivet 
i önskvärd omfattning. En sådan förskjutning torde också, kombi-
nerat med information till de försäkrade som berörs, innebära att 
oron för att få ersättningen omprövad vid deltagande i samhällslivet 
minskar. Förändringen är således viktig även utifrån perspektiven som 
hanteras i detta avsnitt. 

Det kommer även med de föreslagna förändringarna finnas fall 
där den försäkrade uppenbart uppvisar en mer varaktig arbetsför-
måga med minst en fjärdedel men ändå inte har inkomst, eller situa-
tioner där en försäkrad utför arbetsuppgifter som uppenbart mot-
svarar förvärvsarbete, med den enda skillnaden att den försäkrade 
inte får betalt och då med syfte att kringgå systemet (i ett sådant fall 
utöver socialförsäkringen även t.ex. skatterättsliga regler). Sådana 
situationer bör dock uppkomma mer sällan. Det ska då vara fråga om 
uppenbara situationer där den försäkrade arbetar i vad som motsva-
rar normalt förvärvsarbete och helt klart uppvisar en arbetsförmåga 
han eller hon har bedömts sakna när han eller hon beviljades ersättning.  

Ett exempel på en sådan situation skulle kunna vara att en för-
säkrad med sjukersättning arbetar i en makes eller makas verksamhet 
utan att själv få inkomst eller att den försäkrade är delägare i ett aktie-
bolag som han eller hon inte tar ut lön ifrån trots att han eller hon 
uppenbart arbetar i verksamheten med de krav på prestation och 
självständighet som ett förvärvsarbete ställer. 

Utredningen menar att det vid sådant förhållande fortfarande måste 
finnas en möjlighet för Försäkringskassan att utreda och ompröva 
den försäkrades rätt till ersättning. Legitimitetsskäl talar också för 
en sådan möjlighet, där det annars i princip skulle finnas en fri möj-
lighet till exempelvis ”svartarbete” för en försäkrad med sjukersätt-
ning. En sådan möjlighet finns enligt nuvarande regelverk även för 
huvudgrupp 1. I Försäkringskassans vägledning beskrivs detta som 
att ”Om den försäkrade arbetar med sådana arbetsuppgifter där det 
i normalfallet kan förväntas att arbetsprestationen avlönas men det 
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inte finns någon redovisad inkomst ska den försäkrade inte omfattas 
av 37 kap. SFB”.24 Detta innebär att den som förvärvsarbetar i arbets-
uppgifter som tydligt motsvarar vad som annars motsvarar förvärvs-
arbete men utan att redovisa inkomst kan få sin ersättning omprövad. 

Ovan har redogjorts för att möjligheten att delta i samhällslivet 
kommer att öka med förändrade regler för arbetsförmåga vid pröv-
ningen av rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning. Det är emellertid 
mycket svårt att komma ifrån frågan att en värdering av arbetsför-
måga – och i utsträckningen också vilka åtaganden som ska sägas 
motsvara arbetsförmåga – alltid kommer att innefatta ett mått av 
bedömning i det enskilda fallet. Också då det faktiska utrymmet för 
att delta i samhällslivet på sådant sätt att det till viss del motsvarar 
mer än endast en tillfälligt förbättrad arbetsförmåga blir större kom-
mer det alltid att finnas en gräns, och var denna gräns ska gå blir före-
mål för en bedömning i det enskilda fallet. Det är också osäkerheten 
i dessa gränsdragningsfrågor som till stor del är anledningen till att 
försäkrade avstår från att delta i samhällslivet. Utredningen är därför 
av uppfattningen att den generella utvidgning av utrymmet för ideellt 
arbete och engagemang som blir fallet genom förändringen av arbets-
förmågebegreppet bör förenas med ett tydliggörande av reglerna kring 
i vilket omfattning en försäkrad som har sjuk- eller aktivitetsersätt-
ning kan ägna sig åt fritidsverksamhet utan att riskera att ersätt-
ningen omprövas. I nästa avsnitt redogörs därför för utredningen 
förslag om en skyddsregel med en tydligt angiven gräns för när en 
sådan bedömning över huvud taget inte ska behöva ske. 

Tiotimmarsregeln – en skyddsbestämmelse för begränsade 
ideella åtaganden som inte ska kunna medföra omprövning  
av ersättningen 

Utredningen föreslår att ideella åtaganden som inte ger inkomst och 
vars omfattning understiger tio timmar per vecka inte ska kunna med-
föra att den försäkrade ska anses ha uppvisat arbetsförmåga och att 
ersättningen därmed kan omprövas. Denna ”tiotimmarsregel”, som av-
ser utgöra en precisering av vad en försäkrad typiskt sett kan anses 
hinna med under sin fritid, utgör således en sorts skyddsregel med en 
tydligt angiven gräns för när en omprövning av arbetsförmågan inte 

 
24 Försäkringskassan vägledning 2013:1 version 6, s. 96. 
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ska kunna ske. Regeln föreslås gälla för såväl försäkrade med hel 
sjuk- eller aktivitetsersättning som för de med partiell ersättning.  

Det sagda innebär inte att tio timmar i veckan utgör en gräns för 
vad en försäkrad har möjlighet att göra under tid med ersättning, 
utan utgör en skyddsregel som beskriver förutsättningarna för när 
en prövning av uppvisad arbetsförmåga över huvud taget inte ska ske. 

Utredningen har i analysen i avsnitt 15.4.3 redogjort för att för-
säkrades åtaganden som sker på fritiden och inte motsvarar arbets-
förmåga visserligen inte heller enligt nu gällande regelverk ska på-
verka ersättningen, men att det samtidigt kan vara svårt att bedöma 
vad som ska anses omfatta fritid och i hur stor omfattning sådana 
åtaganden kan ske. Osäkerheten i denna bedömning utgör ett hinder 
för försäkrade att delta i samhällslivet. 

Enligt förarbetena kan deltagande i visst föreningsliv, kursverk-
samhet, ideellt arbete, politiska uppdrag och studier utgöra sådana 
fritidsaktiviteter som också en arbetande person utför och hinner med 
på fritiden. Ideellt arbete, politiska uppdrag och studier som är av 
den omfattning som yrkesverksamma utför på sin fritid bör enligt 
förarbetena inte heller leda till att rätten till ersättning ifrågasätts.25 
Försäkringskassan har i sin vägledning tolkat bedömningsutrymmet 
som att fritidsintressen är accepterade så länge de inte växer i omfatt-
ning så att de mer är att jämställa med förvärvsarbete, men någon när-
mare precisering av var gränsen går finns inte i vägledningen. Det 
exempel Försäkringskassan anger är att en försäkrad kan ha hästar som 
fritidsintresse och motionsrida en gång i veckan, men om samma per-
son driver en hästgård med tävlingsverksamhet kan det snarare jäm-
ställas med förvärvsarbete.26 Även med nuvarande regelverk får en 
försäkrad således delta i samhällslivet i en omfattning som motsvarar 
vad en arbetande person hinner med och utför på fritiden utan att 
riskera sin ersättning. Det finns dock ingen precisering av den om-
fattning på de åtaganden som en försäkrad kan förväntas klara av och 
hinna med på sin fritid. Detta utgör enligt vad som framkommit för 
utredningen också ett problem och en av oklarhetsfaktorerna vid 
bedömningen. Det finns således enligt utredningens uppfattning ett 
behov av att precisera utrymmet för fritidsaktiviteter, dvs. det ut-
rymme som en försäkrad garanterat har utan att någon risk för om-
prövning av ersättning ska föreligga. 

 
25 Prop. 1997/98:111, s. 34 och bet. 1997/98:SfU11, s. 21 f. 
26 Försäkringskassan, Vägledning 2013:1 version 6. 
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Det är i och för sig mycket svårt att komma ifrån frågan att en 
värdering av arbetsförmåga – och i utsträckningen också vilka åtag-
anden som ska sägas motsvara arbetsförmåga – alltid kommer att 
innefatta ett mått av bedömning i det enskilda fallet. Också då det 
faktiska utrymmet för att delta i samhällslivet på sådant sätt att det 
till viss del motsvarar mer än endast en tillfälligt förbättrad arbets-
förmåga blir större kommer det alltid att finnas en gräns, och var 
denna gräns ska gå blir föremål för en bedömning i det enskilda fallet. 
Det är också osäkerheten i dessa gränsdragningsfrågor som till stor 
del är anledningen till att försäkrade avstår från att delta i samhälls-
livet. Utredningen är därför av uppfattningen att den generella utvidg-
ning av utrymmet för ideellt arbete och engagemang som blir fallet 
genom förändringen av arbetsförmågebegreppet bör förenas med ett 
tydliggörande av reglerna kring i vilket omfattning en försäkrad som 
får sjuk- eller aktivitetsersättning kan ägna sig åt fritidsverksamhet 
utan att riskera att ersättningen omprövas. 

Utredningen menar att en rimlig utgångspunkt för bedömningen 
av vad en försäkrad som har sjuk- eller aktivitetsersättning garanterat 
ska kunna utföra utan att rätten till ersättning påverkas eller att han 
eller hon ska behöva få sina åtaganden bedömda sett till eventuell för-
bättrad arbetsförmåga är vad en aktiv, heltidsarbetande person hinner 
med på fritiden. Omfattningen av dessa insatser varierar naturligtvis 
från person till person, men en fritidsinsats som omfattar som mest 
strax under två timmar per vardag, och understigande tio timmar per 
vecka, framstår enligt utredningen som en väl avvägd precisering av 
en gräns för vad en person vanligtvis bör kunna utföra utöver förvärvs-
arbete på heltid. 

Så länge en försäkrads sammantagna åtaganden i form av ideellt 
arbete, politiska uppdrag, föreningsarbete, övriga fritidsaktiviteter 
etc. sammantaget understiger tio timmar i veckan bör de inte leda till 
en möjlig omprövning av ersättningen. Genom att insatsen samman-
taget ska understiga tio timmar i veckan finns också en koppling till 
att insatsen inte får komma upp i vad som skulle motsvara en fjärde-
dels arbetsförmåga, i de fall sysslorna till sin natur skulle kunna anses 
motsvara arbetsförmåga.  

Åtaganden som faller inom denna gräns får inte heller medföra 
att den försäkrade får inkomst; om någon form av inkomst/arvode 
betalas ut ska sysslorna bedömas enligt de sedvanliga reglerna och 
därmed bl.a. anmälas till Försäkringskassan. Gränsen mellan ideella 
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åtaganden och vad som snarast påminner om förvärvsarbete blir enligt 
utredningens uppfattning annars svår att dra. 

Någon bedömning av sysslans karaktär ska inte ska göras så länge 
den inte uppgår till minst tio timmar i veckan. Det innebär också att 
sysslan i och för sig kan vara av typ som generellt sett innebär upp-
visad arbetsförmåga, men ändå vara godtagen så länge omfattningen 
understiger tio timmar i veckan. Genom att begränsa sysslan i tid 
i stället för art ökar förutsebarheten. 

Fördelen med en sådan precisering är att försäkrade mer säkert 
kommer kunna veta i vilken omfattning de kan ägna sig åt ideellt 
arbete, deltagande i föreningslivet m.m. utan att behöva anmäla syss-
lan till Försäkringskassan och ej heller riskera sin rätt till ersättning. 
Det är också en tydlig gräns som bör vara relativt lätt för Försäk-
ringskassan att tillämpa. Så länge en försäkrad begränsar sin fritids-
verksamhet till mindre än tio timmar i veckan kommer han eller hon 
inte riskera att behöva få sin sjukersättning omprövad. Utredningen 
bedömer att detta kommer att innebära tillräckligt med tid för de 
allra flesta försäkrade för ett aktivt deltagande i samhällslivet och sam-
tidigt eliminera de osäkerhetsfaktorer som i dagsläget utgör ett hinder 
för sådant deltagande. Denna förändring är fristående från det ut-
ökade utrymme som följer av de föreslagna förändringarna av arbets-
förmågebegreppet och kan tillämpas oberoende av om denna regel-
ändring kommer att införas eller inte. 

Utredningen vill även här betona att tiotimmarsregeln inte utgör 
någon gräns för vilka åtaganden en försäkrad kan eller får utföra, 
utan bara en gräns för när någon bedömning av arbetsförmågan inte 
ska ske. Försäkrade med sjuk- eller aktivitetsersättning är således fria 
att ägna sig åt sysslor utan begränsning i tid så länge dessa inte med-
för uppvisande av arbetsförmåga. Den som ägnar sig åt sysslor i en 
omfattning om tio timmar eller mer i veckan får dock finna sig i att 
han eller hon ska anmäla detta till Försäkringskassan samt att det då 
kan göras en bedömning av om arbetsförmåga föreligger. Tiotimmars-
regeln är avsedd att vara en skyddsregel för försäkrade, vilka är garan-
terade att få behålla sin ersättning så länge det ideella engagemanget 
understiger denna gräns. Regeln kan också uttryckas som att den 
försäkrade inte behöver fundera på om engagemanget utgör arbets-
förmåga eller inte så länge tidsåtgången understiger tio timmar i 
veckan. Den vars sammanlagda insatser överstiger tio timmar i veckan 
måste däremot överväga om engagemanget motsvarar arbetsförmåga 
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i normalt förekommande arbete och behöver också i så fall anmäla 
den förbättrade arbetsförmågan till Försäkringskassan.  

Utredningen konstaterar att även med införandet av den före-
slagna tiotimmarsregeln kommer bedömningar i det enskilda fallet 
behöva göras. För att tiotimmarsregeln ska kunna tillämpas i det en-
skilda fallet krävs nämligen en bedömning av om individens syssel-
sättning är att anse som ideell eller inte. Det är svårt att komma ifrån 
frågan att en värdering av arbetsförmåga – och i utsträckningen också 
vilka åtaganden som ska sägas motsvara arbetsförmåga – alltid kom-
mer att innefatta ett mått av bedömning i det enskilda fallet. Med 
sysslor av ideell karaktär avses insatser som utförs utan ersättning. 
Det innebär även att arbetsinsatsen i första hand inte grundar sig på 
avtal utan bygger på frivillig intressegrund. Med utredningens för-
tydliganden om vad som innefattar begreppet sysslor av ideell 
karaktär är förväntningen att regelverket kommer upplevas som mer 
förutsebart och att fler försäkrade därmed kommer känna större 
trygghet i att delta i sådana engagemang som vissa i dag avstår från på 
grund av att de i så fall kan få sin ersättning minskad eller helt indragen.  

Åttondelen absorberas av tiotimmarsregeln 

En försäkrad som har beviljats hel sjuk- eller aktivitetsersättning 
omfattas av regeln om den s.k. åttondelen (se avsnitt 14.2.2.). Den 
innebär att den försäkrade kan använda en begränsad förmåga till 
arbete eller andra åtaganden utan att rätten till ersättning påverkas. 
Den som har beviljats hel ersättning har alltså redan i dag ett visst 
utrymme att under tiden med ersättning ha bisysslor, uppdrag eller 
ägna sig åt annat som kan jämställas med förvärvsarbete. 

Utredningens förslag om tiotimmarsregeln innebär till viss del en 
utvidgning av åttondelen. Tiotimmarsregeln är dock uteslutande av-
sedd för ideella åtaganden som inte ger inkomst medan den som 
arbetar eller har andra sysslor inom ramen för åttondelen kan ha 
vissa inkomster. En försäkrad med hel ersättning som omfattas av 
åttondelen är även avsedd att omfattas av den nya tiotimmarsregeln. 
Detta innebär emellertid inte att den enskilde fritt kan använda en 
kvarvarande förmåga till sysslor både inom åttondelen och tiotim-
marsregeln för att exempelvis arbeta ideellt femton timmar i veckan; 
även för en försäkrad som har beviljats hel ersättning utgör tiotim-
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marsregeln taket för ideella åtaganden utan att kunna bli föremål för 
omprövning av rätten till ersättning. Åttondelen är således avsedd 
att absorberas av tiotimmarsregeln. Det sagda innebär att en försäk-
rad med hel sjukersättning skulle kunna arbeta med viss inkomst inom 
ramen för åttondelen och utöver detta även ha ideella åtaganden, 
med en sammanlagd tidsåtgång understigande tio timmar i veckan. 

Överväganden om andra lösningar för att utöka möjligheterna 
för deltagande i samhällslivet 

Ett generellt utökande av ”åttondelen” är inte en lämplig lösning 

Utredningen har övervägt även andra alternativ för att tydliggöra 
gränser och samtidigt uppmuntra försäkrade att delta i samhällslivet. 
Ett alternativ skulle kunna vara att förändra regelverket genom att 
utöka den s.k. åttondelen, så att försäkrade fick mer tid att ägna åt 
exempelvis ideellt arbete. Denna del skulle t.ex. kunna dubbleras till 
att omfatta en fjärdedel av heltidsmåttet, eller 10 timmar i veckan. 
Detta har föreslagits bl.a. av företrädare för åtta intresseorganisa-
tioner för personer med psykisk ohälsa som också föreslår att åtton-
delen ska gälla för personer med partiell ersättning.27 Fördelen med 
en sådan lösning är att den tydligt skulle kunna precisera – i tid räk-
nat – vilket utrymme en försäkrad med sjuk- eller aktivitetsersätt-
ning har att ägna sig åt fritidsintressen och samhällsengagemang.  

En sådan lösning som kopplar gränsen för åtaganden till nu-
varande regelverk och åttondelen skulle emellertid enligt utredningens 
bedömning innebära flera problem. Arbete inom åttondelen tar ex-
empelvis inte ställning till om arbeten sker med inkomst eller om det 
är ideellt. En generell utökning av åttondelen skulle alltså innebära 
att även den med hel sjukersättning skulle kunna arbeta 10 timmar i 
veckan (25 procent) med inkomst utan att begära sjukersättningen 
vilande. Detta är inte förenligt med att arbetsförmågan ska vara 
nedsatt. Möjligheten att få sjukersättning på tre fjärdedelars nivå 
skulle också framstå som inkonsekvent om det ändå var möjligt att 
arbeta i en omfattning motsvarande en fjärdedel med hel sjukersätt-
ning. Det framstår inte heller som en görbar lösning att koppla 

 
27 Skriftlig synpunkt till utredningen den 15 februari 2021. Organisationerna är RSMH, Svenska 
OCD-förbundet, Riksförbundet Balans, Sveriges Fontänhus Riksförbund, Föreningen SHEDO, 
Schizofreniförbundet samt NSPH, Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa. 
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endast en del av åttondelen till arbete med inkomst, medan återstå-
ende del skulle innebära en möjlighet till ideellt arbete. En sådan 
uppdelning skulle medföra svåra praktiska gränsdragningsproblem 
och syftet med åttondelen som ett undantag för viss arbetsförmåga 
skulle förfelas. 

Åttondelen är vidare kopplad till hel ersättning. Det är uttalat att 
en försäkrad för att kunna få hel sjukersättning eller aktivitetsersätt-
ning ska ha en helt eller i det närmaste helt nedsatt arbetsförmåga. 
Det finns således redan i lagtexten ett visst utrymme för att kunna 
använda en begränsad återstående förmåga. Sådana uttalanden sak-
nas för den som har beviljats partiell ersättning. Där är gränsen tyd-
ligt den beviljade ersättningen och arbete förväntas ske på den del 
där ersättning inte är beviljad. Bakgrunden till skillnaden är bl.a. att 
det har bedömts vara mycket svårt att säga att en person verkligen 
helt saknar arbetsförmåga. Mot denna bakgrund framstår det inte som 
görbart – eller i vart fall som olämpligt – med en utökning av åtton-
delen till att även gälla de med partiell ersättning. För dessa personer 
har redan en avvägning av till vilken del arbetsförmågan är nedsatt 
gjorts, och samma svårighet som vid hel ersättning gör sig inte gällande 
för en person som bedöms ha en återstående partiell förmåga. 

Ett förslag som innebär en ökad tidsgräns för den försäkrade att 
fritt kunna ägna sig åt arbete, även om det endast är arbete av ideell 
karaktär, skulle också innebära en kvarstående gränsproblematik. 
I stället för 5 timmar i veckan skulle gränsen gå vid 10 timmar och att 
avgöra om en viss insats eller ett visst åtagande skulle falla inom 
denna tidsgräns skulle vara lika svårt som i dagsläget. Mer administra-
tiva åtgärder som utförs i hemmet är t.ex. svåra att mäta och värdera.  

Utredningen finner mot denna bakgrund att det inte är görbart att 
koppla eventuella utökade möjligheter att arbeta ideellt eller engagera 
sig i föreningslivet till konceptet med åttondelen; en annan lösning 
som är fristående från denna undantagsmöjlighet måste i stället till. 

Åttondelen föreslås således kvarstå i samma form som i dagsläget. 
Det innebär att en försäkrad som har beviljats hel sjukersättning 
fortfarande kommer att ha vissa möjligheter att använda en even-
tuellt kvarvarande, begränsad arbetsförmåga till förvärvsarbete med 
inkomst. Gränsen ska fortfarande för detta vara en åttondel av hel-
tid. Mot bakgrund av vad som i övrigt föreslås kommer åttondelen 
främst blir aktuell för förvärvsarbete som ger inkomst. För annat, 
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ideellt arbete kommer den försäkrade inte begränsas av åttondelen, 
utan av förslaget om begränsat fritidsengagemang. 

Koppling till krav på inkomst är svårförenligt med kravet  
på nedsatt arbetsförmåga 

Utredningen har även övervägt en lösning där möjligheten till ideella 
engagemang är kopplade just till frågan om inkomst, utan någon be-
gränsning vad gäller antal timmar sysslorna utförs. Arbete och för-
troendeuppdrag, föreningsliv, hemarbete och andra fritidsaktiviteter 
skulle enligt ett sådan princip således inte medföra att sjukersätt-
ningen påverkas förutsatt att sysslorna inte ger inkomst – oavsett hur 
i liten eller stor omfattning det utförs. Vid en sammanvägd bedöm-
ning har utredningen emellertid funnit att ett förslag som kopplar 
åtaganden endast till inkomst är svårförenligt med grundkravet i 
försäkringen om att den försäkrade ska ha nedsatt arbetsförmåga. 

Ett sådant förslag skulle innebära att en försäkrad utan att riskera 
omprövning av sin ersättning i hur stor utsträckning som helst skulle 
kunna vara aktiv i föreningslivet, arbeta ideellt eller ägna sig åt olika 
typ av fritidsverksamheter. Exempelvis skulle en försäkrad i så fall 
regelbundet kunna utför arbete av sådan omfattning och sådant värde 
för uppdragsgivaren att en person skulle behöva anställas om den för-
säkrade eller någon annan motsvarande person inte utförde sysslorna. 
Genom att undanta de engagemang som inte ger inkomst skulle en 
klar skiljelinje etableras för vad som är möjligt att ägna sig åt för en 
försäkrad som har sjuk- eller aktivitetsersättning. Rätten till sjuk-
ersättning skulle i så fall alltså inte påverkas av att den försäkrades 
hälsotillstånd eller arbetsförmåga förbättras, så länge en sådan för-
måga endast används till ideella engagemang. 

Med ett sådant förslag skulle möjligheten till ideella engagemang 
närma sig vad som gäller för huvudgrupp 1, där endast åtaganden 
som medför inkomster aktualiserar en ansökningsskyldighet för den 
enskilde. För denna grupp gäller att den försäkrade kan ägna sig åt 
ideellt arbete med mera utan att det på något sätt påverkar rätten till, 
eller utbetalningen av sjukersättningen, så länge det inte ger inkomster.  

Fördelen med en lösning som kopplar bedömningen till inkomst 
är att den innebär en tydlig gräns för vad som är tillåtet att utföra under 
tid med ersättning. Problemet med en sådan lösning är samtidigt att 
grundförutsättningarna för att ha rätt till sjukersättning eller aktivitets-

1023 ( 2864 )



Arbete, studier och uppdrag m.m. – överväganden och förslag SOU 2021:69 

844 

ersättning är att arbetsförmågan ska vara nedsatt. Det försäkrings-
juridiska begreppet är således arbetsförmåga, och inte förmågan att 
kunna skaffa sig inkomst genom arbete. Bedömningen av arbets-
förmåga är en helhetsbedömning av den enskildes förmågor och hur 
dessa kan användas i ett visst arbete eller vissa arbetsuppgifter. Detta 
gäller även för tid med ersättning; en försäkrad har enligt regelverket 
en skyldighet att anmäla om arbetsförmågan har förbättrats också 
om en sådan förmåga inte har använts i faktiskt förvärvsarbete, och 
de regelbundna uppföljningar av arbetsförmågan som Försäkrings-
kassan har att göra handlar också om att beakta den försäkrades 
arbetsförmåga. 

Utredningen har även övervägt att kombinera förslaget om möj-
ligheten till sysslor av ideell karaktär med omfattning under 10 tim-
mar per vecka med ett fribelopp. Det skulle t.ex. kunna gälla ifall den 
försäkrade får ett arvode för exempelvis styrelseuppdrag i en bostads-
rättsförening. Utredningens bedömning är dock att i syfte att göra 
regelverket tydligt och enkelt att förstå bör bestämmelsen att en 
försäkrad ska ha rätt att ägna sig åt sysslor i form av ideellt arbete, 
övrig fritidsverksamhet etc. så länge omfattningen av det samman-
taget understiger tio timmar inte kombineras med fribelopp. På så 
sätt är det alltid aktuellt att anmäla sysslor som ger inkomst till För-
säkringskassan, oavsett storleken på ersättningen. Mindre omfattande 
sysslor kommer rimligtvis inte påverka rätten till ersättning, även om 
de ger inkomster eller arvode.  

Kombinationen av ett förändrat arbetsförmågebegrepp och precisering 
av omfattningen av tillåtet fritidsengagemang medför tillräckliga 
åtgärder för möjligheten till ett ökat samhällsengagemang  

Det huvudsakliga syftet med utredningens förslag är att uppnå ett 
högre deltagande i samhällslivet för försäkrade med sjuk- eller aktivi-
tetsersättning. Utredningen har gjort en avvägning mellan mer gene-
rösa regler för att åstadkomma en sådan förändring och det legitimi-
tetsproblem som kan uppstå om försäkrade har möjlighet att ägna sig 
åt mer krävande åtaganden som kan likställas med mer varaktig arbets-
förmåga och samtidigt kunna behålla sin ersättning. Vid denna avväg-
ning har utredningen bedömt att behovet av den enskildes möjlig-
heter att delta i samhällslivet utan att riskera förlorad trygghet väger 
tyngst. Risken för att regelverket skulle missbrukas i någon större 
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utsträckning och att stora grupper försäkrade endast skulle använda 
en förbättrad arbetsförmåga i ideella sammanhang bedömer utred-
ningen som liten.  

Viktigt i sammanhanget är att det rör sig om försäkrade som av 
Försäkringskassan bedömts ha en långvarigt nedsatt arbetsförmåga. 
Tyngdpunkten i bedömningen måste också fortsättningsvis ligga på 
beslutet om rätt till ersättning. De fall där en försäkrads arbets-
förmåga förbättras efter beslut om ersättning och den försäkrade 
ändå väljer att använda denna förmåga endast till att vara aktiv i 
föreningslivet torde vara relativt få. Vanligare är sannolikt att den 
försäkrade besitter någon form av förmåga, men som inte är tillräck-
lig i art, omfattning och varaktighet för att kunna försörja sig i för-
värvsarbete. Det är användandet av dessa förmågor som utredningen 
menar att regelverket måste underlätta. 

Genom kombinationen av ett nytt, snävare arbetsmarknadsbegrepp 
och ett tydliggörande av vad en enskild försäkrad utan att behöva 
riskera sin ersättning har möjlighet att utföra på sin fritid bedömer 
utredningen att förutsättningarna för försäkrade som har sjuk- eller 
aktivitetsersättning att delta i samhällslivet förbättras i stor utsträck-
ning, samtidigt som det inte är allt för generöst jämfört med sjuk-
försäkringens grundprincip att en försäkrad ska ha sjukersättning 
endast om arbetsförmågan är långvarigt nedsatt. 

16.3 Huvudgrupp 3, försäkrade som har beviljats 
aktivitetsersättning 

16.3.1 Flexiblare möjligheter att arbeta med vilande 
aktivitetsersättning 

Utredningens förslag: Vilandeförklaring av aktivitetsersättning 
ska kunna ske flexibelt baserat på arbetade timmar. Den minsta 
period som ersättningen ska kunna förklaras vilande är en timme 
per kalendermånad. 

Vid vilandeförklaring av aktivitetsersättning för en viss kalen-
dermånad ska ersättningen betalas ut med ett preliminärt belopp. 
Ersättningen ska slutligt bestämmas utifrån det antal timmar den 
försäkrade har förvärvsarbetat under kalendermånaden. Detta 
mått ska utgöra den försäkrades reduceringstid och uppgår till 
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1/168 för varje arbetad timme. Den slutligt bestämda ersättningen 
räknas fram genom att reduceras med reduceringstiden. Regler-
ing av ersättningen ska ske vid efterföljande utbetalningstillfälle, 
eller om detta inte är möjligt så snart som möjligt därefter. För-
säkringskassan ska vid denna utbetalning få besluta att dra av ett 
belopp i avräkning på vad som betalats ut för mycket. 

Om ett beslut om vilandeförklaring avser en period som är 
längre än den period som återstår enligt beslutet om aktivitets-
ersättning och den försäkrade fortfarande förvärvsarbetar vid ut-
gången av den period som beslutet om aktivitetsersättning om-
fattar ska perioden med aktivitetsersättning även fortsättningsvis 
förlängas med den tid som motsvarar den återstående tiden för 
vilandeförklaringen. Förlängningen får endast avse den del av 
arbetsförmågan som fortfarande används för förvärvsarbete.  

När tiden för ett beslut om vilandeförklaring av aktivitets-
ersättning har löpt ut eller beslutet har upphävts på den enskildes 
begäran lämnas vidare aktivitetsersättning för en period om tre 
månader i den omfattning som ersättningen tidigare var förklarad 
vilande. Ersättning ska dock inte lämnas till en försäkrad till den 
del denne förvärvsarbetar. 

 
Skälen för utredningens förslag: I dagsläget är möjligheterna till 
vilande ersättning för arbete likadana för sjukersättning och aktivi-
tetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga. Utredningen ser inte skäl att 
frångå denna ordning. Den nu föreslagna ökade flexibiliteten vid 
vilande ersättning för arbete torde också ge bättre förutsättningar för 
gruppen unga med aktivitetsersättning som ofta har ringa eller ingen 
arbetslivserfarenhet, att vilja och våga pröva att arbeta om de får eller 
återfår arbetsförmåga. När det gäller förslaget om ökad flexibilitet för 
vilande aktivitetsersättning vid arbete hänvisas därför till avsnitt 16.2.1.  

Prövning av arbetsförmåga efter tid med vilande aktivitetsersättning 

Enligt nuvarande regelverk får en försäkrads arbetsförmåga som upp-
visats under vilandeperioden inte ligga till grund för omprövning.28 
Arbetsförmåga som uppvisats under vilande aktivitetsersättning kan 
dock beaktas vid en ansökan om sjukersättning eller om en ny period 

 
28 36 kap. 21 och 23 §§ SFB. 
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med aktivitetsersättning. Utredningen föreslår inga förändringar av-
seende denna fråga.  

Förlängning av aktivitetsersättning vid förvärvsarbete 

Frågan uppstår hur utredningens förslag om mer flexibla regler för 
vilande ersättning vid förvärvsarbete ska påverka möjligheten att få 
ersättningen förlängd. Om ett beslut om vilandeförklaring avser en 
period som är längre än den period som återstår enligt beslutet om 
aktivitetsersättning och den försäkrade fortfarande förvärvsarbetar 
vid utgången av den period som beslutet om aktivitetsersättning om-
fattar, ska enligt dagens regler perioden med aktivitetsersättning för-
längas med den tid som motsvarar den återstående tiden för vilande-
förklaringen. Förlängningen av aktivitetsersättningen får dock endast 
avse den del av arbetsförmågan som fortfarande används för förvärvs-
arbete.29 Utredningen anser inte att det ska vara möjligt att få ersätt-
ningen förlängd i någon annan omfattning än på de nivåer som anges 
i 33 kap. 9 § SFB. Utredningen har inte lämnat förslag att det ska vara 
möjligt att bevilja ersättningen på någon annan än dessa nivåer i det 
ursprungliga beslutet om beviljande av aktivitetsersättning och det 
är därför inte rimligt att få ersättningen förlängd med någon annan av 
dessa nivåer. 

Utredningen bedömer att samma principer som vid bedömningen 
av den försäkrades rätt till ersättning kan användas. När den försäkrade 
beviljats hel förmån ska således förlängningen av aktivitetsersättningen 
endast få avse den del av arbetsförmågan som fortfarande används 
för förvärvsarbete enligt principen att hel aktivitetsersättning ska 
lämnas när hela den försäkrades arbetsförmåga används för förvärvs-
arbete, tre fjärdedels aktivitetsersättning ska lämnas när mindre än 
hela men minst tre fjärdedelar av den försäkrades arbetsförmågan 
används för förvärvsarbete och halv aktivitetsersättning ska lämnas 
när mindre än tre fjärdedelar men minst halva den försäkrades arbets-
förmåga används för förvärvsarbete. 

När den försäkrade använt mindre än halva arbetsförmågan har 
utredningen vägt mellan två alternativ. Ett alternativ är att en fjärde-
dels aktivitetsersättning ska lämnas när den försäkrade använt mindre 
än halva men minst en fjärdedel av arbetsförmågan och att ingen 

 
29 Se avsnitt 14.2.3 och 36 kap. 15 b § SFB. 
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förlängning av aktivitetsersättningen ska göras om den försäkrade 
använt mindre än en fjärdedel av arbetsförmågan. Det andra alter-
nativet är att en fjärdedels aktivitetsersättning ska lämnas när den 
försäkrade använt mindre än halva arbetsförmågan och så även om 
den försäkrade använt mindre än en fjärdedels arbetsförmåga men 
ändå arbetat något. 

Utredningen bedömer att det främsta argumentet för det första 
alternativet är att det utan utredningens förslag inte är möjligt att ha 
vilande ersättning i en mindre omfattning än en fjärdedel. Att för-
säkrade som haft ersättningen vilande i en sådan omfattning innebär 
således ingen försämring jämfört med dagens regler. Avsikten med 
möjligheten att arbeta i en mindre omfattning än en fjärdedel är inte 
att underlätta för arbete i en sådan omfattning på alla sätt.  

Utredningen konstaterar dock att försäkrade i dagsläget har möj-
lighet att få ersättningen förlängd om ersättningen förklarats vilande 
enligt 36 kap. 15 § tredje stycket SFB och den försäkrade fortfarande 
förvärvsarbetar vid utgången av den period som beslutet om aktivi-
tetsersättning omfattar. 

Att utredningen föreslår att möjligheterna att ha vilande ersätt-
ning utökas på så sätt att det ska vara möjligt att ha ersättningen 
vilande även i en mindre grad än en fjärdedel ska inte innebära att de 
som vill arbeta i en sådan omfattning ska ha mindre incitament att 
förvärvsarbeta än försäkrade som arbetar i en högre omfattning. Om 
inte också de som förvärvsarbetar i en mindre omfattning än en 
fjärdedel får möjlighet att få ersättningen förlängd på en viss minsta 
förmånsnivå kommer i praktiken inte alla försäkrade ta del av de för-
längningsregler som syftar till att öka incitamenten att förvärvs-
arbeta under tiden med ersättning. 

Utredningen anser att allt förvärvsarbete under tid med ersättning 
bör uppmuntras, även sådant arbete som görs i en mindre omfattning 
än en fjärdedel av heltid. Även de som arbetar i en sådan omfattning 
ska därför omfattas av möjligheten till förlängd ersättning. Med hän-
syn till syftet med att möjligheterna till förlängd ersättning infördes 
anser utredningen mot denna bakgrund att det mest rimliga är att 
alla försäkrade som arbetar under tid med ersättning ska omfattas av 
möjligheten att få ersättningen förlängd. Mot denna bakgrund och 
vid en sammantagen bedömning anser utredningen alltså att en 
fjärdedels aktivitetsersättning ska lämnas när mindre än halva men 
minst någon del av arbetsförmågan används för förvärvsarbete. 
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När den försäkrade beviljats partiell förmån ska naturligtvis inte 
aktivitetsersättning lämnas i en högre omfattning än enligt det ur-
sprungliga beslutet om aktivitetsersättning. 

När tiden för ett beslut om vilandeförklaring av aktivitetsersätt-
ning har löpt ut eller beslutet har upphävts på den enskildes begäran 
lämnas vidare enligt dagens regler aktivitetsersättning för en period 
om tre månader i den omfattning som ersättningen tidigare var för-
klarad vilande. Ersättning lämnas inte till en försäkrad till den del 
denne förvärvsarbetar.30 

Med samma utgångspunkter som ovan anser utredningen att 
aktivitetsersättning för en period om tre månader i den omfattning 
som ersättningen tidigare var förklarad vilande ska lämnas enligt föl-
jande beräkningssätt: Hel aktivitetsersättning ska lämnas när ersätt-
ningen tidigare var förklarad helt vilande, tre fjärdedels aktivitetser-
sättning ska lämnas när ersättningen tidigare var förklarad vilande i 
mindre grad än hel förmån men med minst tre fjärdedelar, halv aktivi-
tetsersättning ska lämnas när ersättningen tidigare var förklarad vil-
ande i mindre grad än tre fjärdedelar men med minst hälften och en 
fjärdedels aktivitetsersättning ska lämnas när ersättningen tidigare 
var förklarad vilande i mindre grad än hälften. 

16.3.2 Partiellt vilande aktivitetsersättning  
och förlängd prövotid vid studier 

Utredningens förslag: Det ska vara möjligt att ha aktivitetsersätt-
ningen partiellt vilandeförklarad under tid med studier. Vid stu-
dier ska aktivitetsersättningen förklaras vilande i en omfattning 
som motsvarar den omfattning i vilken studierna bedrivs, dock 
med vilande ersättning på någon av nivåerna hel, tre fjärdedelar, 
halv eller en fjärdedel. 

Om ett beslut om vilandeförklaring avser en period som är 
längre än den period som återstår enligt beslutet om aktivitets-
ersättning och den försäkrade fortfarande studerar vid utgången 
av den period som beslutet om aktivitetsersättning omfattar ska 
aktivitetsersättningen inte nödvändigtvis förlängas i sin helhet. 
Förlängningen ska endast få avse den del av arbetsförmågan som 
fortfarande används för studier. 

 
30 Se avsnitt 14.2.3 och 36 kap. 18 a § SFB. 
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När tiden för ett beslut om vilandeförklaring av aktivitets-
ersättning för studier har löpt ut eller beslutet har upphävts på 
den enskildes begäran ska aktivitetsersättning vidare kunna läm-
nas för en period om tre månader i den omfattning som ersätt-
ningen tidigare var förklarad vilande. Ersättning ska dock inte 
lämnas till en försäkrad till den del denne studerar. 

Prövotiden för studier ska förlängas från 6 till 12 månader. 

 
Skälen för utredningens förslag: I dagsläget är möjligheterna för 
vilande ersättning för studier likadana för sjukersättningen och akti-
vitetsersättningen. Utredningen ser inte skäl att frångå denna ord-
ning. Tvärtom anser utredningen liksom Försäkringskassan att det 
saknas anledning att enbart rikta möjligheten till en av förmånerna. 
Den som vill studera med vilande ersättning ställs inför samma över-
väganden om hur studierna slutligen ska finansieras oavsett om han 
eller hon har beviljats sjukersättning eller aktivitetsersättning. Den 
enskildes förmåga att studera på heltid eller deltid är inte heller 
beroende av vilken förmån han eller hon får.31 

Avseende förslaget att införa möjligheten att förklara aktivitets-
ersättningen vilande endast i motsvarande omfattning som studierna 
bedrivs hänvisas därför till motsvarande resonemang i avsnitt 16.2.2. 
Att hela ersättningen förklaras vilande vid studier innebär vidare att 
en försäkrad som genom prövotiden hittat en studieform och studie-
takt som passar denne får svårt att utvärdera förmågan under prövo-
tiden och sedan fortsätta med vilande ersättning, eftersom det är 
enklare att studera på deltid under prövotiden än under tiden med 
vilande ersättning.  

Förlängning av aktivitetsersättningen vid studier  

Frågan uppstår hur utredningens förslag att det ska vara möjligt att 
ha aktivitetsersättningen vilande partiellt vid studier ska påverka 
möjligheten att få ersättningen förlängd. Om ett beslut om vilande-
förklaring avser en period som är längre än den period som återstår 
enligt beslutet om aktivitetsersättning och den försäkrade fortfa-
rande förvärvsarbetar eller studerar vid utgången av den period som 
beslutet om aktivitetsersättning omfattar, ska enligt dagens regler 

 
31 Försäkringskassan, Fler förslag för minskat krångel, dnr 9030-2014, s. 34. 
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perioden med aktivitetsersättning förlängas med den tid som mot-
svarar den återstående tiden för vilandeförklaringen. Förlängningen 
av aktivitetsersättningen får dock endast avse den del av arbetsför-
mågan som fortfarande används för förvärvsarbete. Vid studier ska 
alltid aktivitetsersättningen förlängas i sin helhet.32 När tiden för ett 
beslut om vilandeförklaring av aktivitetsersättning har löpt ut eller 
beslutet har upphävts på den enskildes begäran lämnas vidare enligt 
dagens regler aktivitetsersättning för en period om tre månader i den 
omfattning som ersättningen tidigare var förklarad vilande. Ersätt-
ning lämnas dock inte till en försäkrad som studerar.33 

Eftersom det enligt utredningens förslag kommer vara möjligt att 
ha aktivitetsersättningen partiellt vilande för studier på motsvarande 
sätt som det enligt dagens regler är möjligt att ha förmånen partiellt 
vilande för förvärvsarbete anser utredningen att nämnda regler ska 
ändras på så att de villkor som gäller i dagsläget för förvärvsarbete ska 
gälla även för studier. 

Aktivitetsersättningen ska därmed inte nödvändigtvis förlängas i 
sin helhet om ett beslut om vilandeförklaring avser en period som är 
längre än den period som återstår enligt beslutet om aktivitetsersätt-
ning och den försäkrade fortfarande studerar vid utgången av den 
period som beslutet om aktivitetsersättning omfattar. När den för-
säkrade haft ersättningen vilande för studier ska förlängningen av 
aktivitetsersättningen alltså endast få avse den del av arbetsförmågan 
som fortfarande används för studier. 

När tiden för ett beslut om vilandeförklaring av aktivitetsersätt-
ning för studier har löpt ut eller beslutet har upphävts på den en-
skildes begäran ska aktivitetsersättning vidare alltså lämnas för en 
period om tre månader i den omfattning som ersättningen tidigare 
var förklarad vilande. Ersättning ska dock inte lämnas till en försäk-
rad till den del denne studerar. 

Tolv månaders prövotid för studier 

Som framgått i avsnitt 15.4.5 konstaterar utredningen att prövotiden 
för studier ger möjlighet för försäkrade att pröva att studera i önskad 
omfattning utan att ersättningen påverkas. Det har dock lyfts fram 

 
32 Se avsnitt 14.2.3 och 36 kap. 15 b § SFB. 
33 Se avsnitt 14.2.3 och 36 kap. 18 a § SFB. 

1031 ( 2864 )



Arbete, studier och uppdrag m.m. – överväganden och förslag SOU 2021:69 

852 

att det för många försäkrade är otillräckligt med sex månaders prövo-
tid, särskilt för personer med en känslighet mot stress. Prövotiden 
kan vidare bli kortare än sex månaders studier, då en kalendermånad 
förbrukas oavsett hur många dagar den försäkrade faktiskt studerar 
denna månad. Det kan vidare uppfattas som orättvist att prövotiden 
är sex månader oavsett vilken studietakt den försäkrade studerar, efter-
som försäkrade som studerar heltid kan uppfattas få ut mer studietid 
under denna period än försäkrade som studerar på deltid.  

För att komma tillrätta med nämnda problem har utredningen 
övervägt att förtydliga att prövotiden ska gälla sex månaders heltids-
studier. Prövotiden skulle kunna beräknas på något annat sätt än sex 
månader, exempelvis kunde den utgå från 180 dagars heltidsstudier. 
Ett sådant alternativ skulle bl.a. kunna hantera problemet att en 
månads prövotid förbrukas även om den försäkrade endast studerat 
några dagar under denna månad. Det skulle också korrigera en tänk-
bar upplevd orättvisa kring att personer som studerar deltid för-
brukar tid på samma sätt som personer som studerar heltid. Tillväga-
gångssättet skulle dock innebära mer detaljerad styrning för hur 
prövotiden ska beräknas i det enskilda fallet, vilket i sin tur skulle 
innebära en ökad administration. En sådan lösning skulle vidare vara 
mindre överblickbar för den enskilde. Utredningen har även över-
vägt möjligheten att förlänga prövotiden i enskilda fall efter en in-
dividuell bedömning, men bedömer liksom regeringen vid införan-
det av möjligheten till prövotid för studier att ett sådant alternativ 
inte är aktuellt eftersom det skulle innebära komplicerade bedöm-
ningar och risk för olikformig rättstillämpning.34 

Vid införandet av den nu gällande tidsperioden för prövotid för 
studier framhöll vidare flera remissinstanser att perioden skulle kunna 
vara längre än sex månader. Regeringen bedömde dock att en prövo-
tid om maximalt sex månader var lämplig och väl avvägd. Utgångs-
punkten vid denna bedömning var att förmå fler unga att våga pröva 
studier samtidigt som försäkringens legitimitet inte skulle urholkas. 
En för generös prövotid bedömdes kunna uppfattas som orättvis av 
andra studerande som finansierar sina studier med studiemedel. Även 
om en längre prövotid än sex månader skulle kunna vara till nytta för 
vissa så bedömde regeringen alltså att sex månader för de allra flesta 

 
34 Prop. 2016/17:1, utgiftsområde 10. 
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skulle vara en tillräcklig tid för att kunna utvärdera om de är redo att 
fortsätta studera.35 

Utredningen konstaterar att för vissa försäkrade kan nuvarande 
sex månader anses vara tillräckligt med tid för att prova studier och 
ta ställning till eventuella fortsatta studier med vilande aktivitets-
ersättning. För många försäkrade torde tiden dock vara för kort för 
att den enskilde försäkrade ska hinna uppnå en fungerande studie-
situation som kan utvärderas ordentligt. För exempelvis personer med 
psykisk ohälsa som aldrig eller endast i ringa omfattning tidigare har 
studerat eller arbetat kan det ta tid innan den enskilde funnit sig till 
rätta med studierna och exempelvis fått adekvat stöd från studie-
anordnaren. Som anförts ovan bedömer utredningen vidare att per-
soner med aktivitetsersättning på ett övergripande plan har sämre 
förutsättningar än andra studerande, bland annat med hänsyn till att 
de har funktionsnedsättningar som sätter ner deras arbetsförmåga 
under minst ett år. Detta kan innebära att även studieförmågan är 
nedsatt, med hänsyn till att många utbildningar ställer krav på att 
kunna passa tider, träffa andra studenter och fungera i grupp. För 
många kan det därför krävas två studieterminer för en ordentlig ut-
värdering av om det fungerar att studera. Att jämföra studerande 
som uppfyller kraven för att beviljas aktivitetsersättning med andra 
studerande är enligt utredningen inte skäligt. 

I sammanhanget måste beaktas att studerande som inte får akti-
vitetsersättning själva måste finansiera sina studier, antingen med 
studiemedel eller på annat sätt. Genom en förlängd prövotid för 
studier kan det därmed tänkas att personer motiveras att söka akti-
vitetsersättning för att kunna få sina studier finansierade. Utred-
ningen konstaterar dock att det är svårt för en enskild försäkrad att 
beviljas aktivitetsersättning endast för att kunna studera, även mot 
bakgrund av de i avsnitt 8 föreslagna förändringarna i regelverket av-
seende rätten till ersättningen. Att möjligheterna att studera under 
tid med aktivitetsersättning blir större medför därmed inte enligt 
utredningens bedömning att fler kommer beviljas förmånen. Med 
hänsyn till de krav som ställs för att en försäkrad ska beviljas aktivi-
tetsersättning, till att studier bör uppmuntras, om inte annat som en 
väg ut ur förmånen och till de problem som dagens begränsning till 
sex månader innebär, bedöms inte heller de utökade möjligheterna 
leda till att försäkringens legitimitet urholkas.  

 
35 Prop. 2016/17:1, utgiftsområde 10. 
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Mot bakgrund av utredningens uppdrag enligt direktiven att under-
lätta studier och utifrån de problem som framförts om prövotid för 
studier bedömer utredningen att sex månaders prövotid inte är till-
räckligt. Genom en generell ökning av tidsperioden till tolv månader 
får alla försäkrade en längre tid att bedöma sin studieförmåga, vilket 
inte minst bedöms gynna försäkrade som har en stressproblematik. 
Även denna förändring bedöms särskilt underlätta för personer med 
intellektuell funktionsnedsättning att få lättare att pröva sin förmåga 
att studera. Att en hel månads prövotid förbrukas även om den för-
säkrade endast studerat några få dagar denna månad blir vidare ett 
mindre problem eftersom prövotiden omfattar fler månader. En gene-
rell höjning torde vidare vara en mindre kostsam administrativ för-
ändring. Försäkrade som studerar på heltid kan visserligen även 
fortsättningsvis anses ha möjlighet att få ut ”mer” av prövotiden än 
försäkrade som studerar deltid. Även försäkrade som avser att studera 
deltid får likväl genom förslaget en längre tid att pröva sin förmåga. 
Genom en generell höjning behöver vidare inte en möjlighet att ha 
sex månaders prövotid flera gånger införas, vilket också varit ett för-
slag som övervägts av utredningen. Den som exempelvis prövar att 
studera en termin men som märker att det av någon anledning inte 
fungerar har möjlighet att en tid senare, kanske flera år, göra ett nytt 
försök och på nytt prova sin studieförmåga. 

Avseende samordningen mellan prövotid för studier och vilande 
ersättning för studier bedömer utredningen att ett beslut om vilande-
förklaring även fortsättningsvis ska uppgå till högst 24 månader in-
klusive med prövotidsperioden. Prövotiden ska dock, liksom i nuläget, 
endast beaktas om den försäkrade under en period om tolv månader 
före den första månad som vilandeförklaringen avser har fått aktivitets-
ersättning under prövotid.  

Genom utredningens förslag ska det vara möjligt för försäkrade 
som haft sex månaders prövotid att beviljas ytterligare sex månaders 
prövotid. Den försäkrade ska dock inte kunna få längre än totalt 
12 månaders prövotid, ifall hela eller delar av prövotiden förlagts innan 
de nu föreslagna reglerna börjar tillämpas. Något annat alternativ, 
exempelvis att bortse från den försäkrades historik av prövotid för 
studier vid tidpunkten för när förändringarna träder i kraft, framstår 
inte som ändamålsenligt med hänsyn till syftet med de maximala 
12 månaderna.  
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Förslaget innebär t.ex. att en försäkrad som när reglerna ska börja 
tillämpas redan haft 6 månader med prövotid för studier alltså kan få 
ytterligare maximalt 6 månader med prövotid för studier.  

16.3.3 Åtaganden av ideell karaktär under tid 
med aktivitetsersättning 

Utredningens förslag: Deltagande i sysslor av ideell karaktär ska 
inte medföra omprövning av rätten till aktivitetsersättning om 
det inte innebär att den försäkrade regelbundet och under en längre 
tid, uppvisar arbetsförmåga i förvärvsarbete i en sådan angiven 
yrkesgrupp som innehåller arbeten som är normalt förekom-
mande på arbetsmarknaden normalt förekommande arbete, eller 
annat lämpligt arbete som är tillgängligt för den försäkrade.  

En försäkrad ska dock alltid, utöver möjligheten enligt första 
stycket, ha rätt att ägna sig åt sysslor i form av ideellt arbete eller 
andra åtaganden av ideell karaktär, så länge omfattningen sam-
mantaget understiger tio timmar i veckan och förutsatt att syss-
lorna inte ger inkomst. I dessa fall ska någon bedömning av upp-
visad arbetsförmåga inte göras av Försäkringskassan. 

 
Skälen för utredningens förslag: Villkoren för den försäkrade som 
har aktivitetsersättning är i denna fråga desamma för huvudgrupp 2 
(försäkrade som är beviljade sjukersättning enligt reglerna som gäller 
fr.o.m. den 1 juli 2008). Se avsnitt 16.2.3 ovan om motsvarande för-
slag för denna grupp.  

De argument som är giltiga för gruppen som har sjukersättning 
är även starkare för gruppen med aktivitetsersättning för nedsatt 
arbetsförmåga. I förarbetena anges att socialförsäkringssystemet kan 
och ska öppna möjligheter för en positiv utveckling för unga perso-
ner, men kan givetvis inte ensamt ta ansvar för att också realisera 
målet om aktivitet och självständighet hos de enskilda individerna.36 

Förutom utsikter för ett självständigt, aktivt liv finns här dess-
utom en ambition om att målgruppen ska kunna komma in på eller 
återkomma till arbetsmarknaden. Exempelvis ideellt arbete kan vara 
ett steg i denna riktning. 

 
36 Prop. 2000/01:96, s. 71–72. 
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De utökade möjligheterna till att ta uppdrag, ideellt arbete och 
andra fritidssysselsättningar förenas för denna grupp också med möj-
ligheten till aktiviteter enligt 33 kap. 21 § SFB.  

Denna grupp har rent faktiskt mindre sannolikhet att få sin ersätt-
ning omprövad till följd av ideellt arbete eller andra åtaganden jäm-
fört med de personer som har sjukersättning i grupp 2. Detta beror 
på att den med aktivitetsersättning ska ha en väsentligt förbättrad 
arbetsförmåga för att rätten till ersättning ska kunna omprövas, 
medan personer med sjukersättning (grupp 2) endast ska ha en för-
bättrad arbetsförmåga för att ersättningen ska kunna omprövas. För 
att en försäkrad med aktivitetsersättning ska anses ha fått en väsent-
ligt förbättrad arbetsförmåga krävs att han eller hon regelbundet och 
under en längre tid har visat en arbetsförmåga som han eller hon 
antogs sakna när beslutet om aktivitetsersättning fattades. 

16.3.4 Ökat fokus på rätten till insatser till personer med 
aktivitetsersättning – nytt arbetsmarknadspolitiskt 
program 

Utredningens förslag: Ett nytt arbetsmarknadspolitiskt rampro-
gram ska inrättas för försäkrade som beviljats aktivitetsersättning 
för nedsatt arbetsförmåga och som har behov av sådana insatser 
som syftar till att den försäkrade ska få eller återfå arbetsförmåga 
under tiden med ersättning. 

Klarläggande om den försäkrade kan delta i samt anvisning till 
ramprogrammet ska ske i samråd mellan Arbetsförmedlingen och 
Försäkringskassan.  

Klarläggande av om den försäkrade kan delta i programmet ska 
ske snarast och senast 60 dagar efter att beslutet om rätt till akti-
vitetsersättning har fattats.  

I de fall en försäkrad inte bedöms vara redo att delta i rampro-
grammet vid den första utredningen, kan det i stället bli aktuellt 
att påbörja deltagande i programmet längre fram. Nya bedöm-
ningar om möjlighet till deltagande i programmet ska göras fort-
löpande under tiden den försäkrade får ersättning. 

Om det är uppenbart att den försäkrade inte kan delta i pro-
grammet behöver Försäkringskassan inte initiera ett klarläggande 
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med Arbetsförmedlingen om möjligheterna för deltagande i pro-
grammet. 

Befintligt regelverk i socialförsäkringsbalken vad gäller krav på 
den enskilde att delta i rehabilitering ska även gälla för deltagande 
i ramprogrammet för unga med aktivitetsersättning. Det innebär 
bl.a. att den försäkrade är skyldig att efter bästa förmåga aktivt 
medverka i programmet. Om en försäkrad vägrar delta och inte 
har giltig anledning till detta kan hans eller hennes aktivitets-
ersättning minskas eller dra in. 

 
Utredningens bedömning: Ramprogrammet bör innefatta insat-
ser som avser arbetsförberedande insatser och arbetslivsinriktade 
rehabiliteringsinsatser som är anpassade till den försäkrades behov.  

 
Skälen för utredningens förslag och bedömning: I direktivet till 
utredningen konstateras att de individer som ansöker om aktivitets-
ersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga är unga och ofta både 
har psykisk ohälsa och funktionsnedsättning. Detta är en utsatt 
grupp som på ofta har stora behov av stöd för att kunna få arbets-
förmåga och möjligheter att kunna försörja sig själva genom för-
värvsarbete. Som tidigare nämnts har aktivitetsersättningen dock inte 
kommit att präglas av det aktiva förhållningssätt som var avsikten 
när förmånen infördes. Det handlar bl.a. om att utbudet av insatser 
som de unga får inte motsvarat den faktiska efterfrågan och de behov 
som finns. Det finns redan i dag samarbeten mellan Arbetsförmed-
lingen och Försäkringskassan med fokus på stöd till unga som be-
viljas aktivitetsersättning. Inte minst eftersom kraven att beviljas 
aktivitetsersättning enligt förslagen i detta betänkande kommer bli 
aningen mer generösa behöver dock än mer göras i detta avseende. 
I dag är det också få av de försäkrade som har aktivitetsersättning för 
nedsatt arbetsförmåga som deltar i det förstärkta samarbetet mellan 
AF och FK. 2020 var det 1 735 personer med aktivitetsersättning som 
fick en gemensam kartläggning.37 Dessa försäkrade hade haft aktivi-
tetsersättning i 1 636 dagar (ca fyra år och sex månader) vid tidpunk-
ten för gemensam kartläggning.  

Andelen individer som efter gemensam kartläggning påbörjade 
rehabiliteringsinsatser var 62 procent. Andelen för 2020 kan ha på-

 
37 Återrapportering enligt regleringsbreven för 2020, Arbetsförmedlingen och Försäkrings-
kassan.  
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verkats av pandemin och svårigheten för både Arbetsförmedlingen 
och dess fristående aktörer att hitta relevanta arbetsträningsplatser 
och övriga aktiviteter hos arbetsgivare. 

Under 2020 var det 6 860 personer som nybeviljades aktivitets-
ersättning och 23 800 personer som i december 2020 hade aktivitets-
ersättning för nedsatt arbetsförmåga. 

Utredningens bedömning är att det bör vara fler personer som 
har medicinska förutsättningar att ta del av insatser hos Arbetsför-
medlingen.  

Mot bakgrund av ovan anförda skäl föreslår utredningen att Arbets-
förmedlingen ska få ett utökat ansvar att tillhandahålla relevanta in-
satser för personer som får beslut om aktivitetsersättning för nedsatt 
arbetsförmåga. Under tiden personen får ersättning ska han eller hon 
ha rätt att ta del av relevanta insatser i syfte att få eller återfå arbets-
förmåga. Utredningen bedömer att detta bör ske genom ett arbets-
marknadspolitiskt ramprogram. Genom detta format kan det bli ett 
än tydligare fokus på insatser för målgruppen. Inom ett sådant pro-
gram kan flera olika insatser erbjudas utifrån vad som bedöms vara 
mest lämpligt för individen. Genom att inrätta ett ramprogram för-
tydligas även Arbetsförmedlingens ansvar för dessa försäkrade. Där-
igenom kan det också ges ett mer sammanhållet stöd till målgruppen 
från Arbetsförmedlingens sida. Huvudalternativet som övervägts är att 
föreslå åtgärder för att utveckla det befintliga förstärkta samarbetet 
mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Utredningen 
bedömer dock att det behövs ett annat format för denna målgrupp 
där det blir ett än tydligare fokus på insatser för dessa försäkrade.  

Förslaget innebär att Försäkringskassan efter ett beslut om att 
bevilja en försäkrad aktivitetsersättning för nedsatt arbetsförmåga 
snarast, i samråd med Arbetsförmedlingen ska klarlägga om en för-
säkrad kan delta i ett arbetsmarknadspolitiskt ramprogram för unga 
med aktivitetsersättning i syfte att få eller återfå arbetsförmåga. I ut-
redningen kan det i vissa ärenden också vara relevant att samråda 
med sjukvården så att det inte finns medicinska hinder för den för-
säkrade att delta i programmet.  

I de fall en försäkrad inte bedöms vara redo att delta i rampro-
grammet vid den första utredningen, kan det i stället bli aktuellt för 
honom eller henne att påbörja deltagande i programmet längre fram.  

Eftersom det föreslagna ramprogrammet är avsett att ha unga 
personer med aktivitetsersättning för nedsatt arbetsförmåga som mål-
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grupp, anser utredningen inte att programmet ska utökas och även 
gälla personer som är äldre än 30 år, dvs. när de inte längre kan få 
aktivitetsersättning. Eftersom denna förmån är tidsbegränsad är det 
därmed ytterst viktigt att planera insatser inom programmet sett till 
hur länge den försäkrade har rätt till aktivitetsersättning. Detta är 
inte minst viktigt när den försäkrade har beslut om aktivitetsersätt-
ning t.o.m. det att han eller hon fyller 30 år. Om dessa försäkrade vid 
tidpunkten då de fyller 30 år fortfarande har behov av insatser från 
Arbetsförmedlingen bör de från denna tidpunkt i stället kunna få 
stödet exempelvis via det förstärkta rehabiliteringssamarbetet mellan 
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. 

I de fall en försäkrad får beslut om flera perioder med aktivitets-
ersättning kan det vara aktuellt att delta i programmet först i sam-
band med att en ny ersättningsperiod inleds. Exempelvis är det 
vanligt att personer i denna målgrupp behöver tid på sig att utveckla 
sina förmågor, innan de är redo för arbetsförberedande och/eller 
arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser. 

Införandet av ett arbetsmarknadspolitiskt ramprogram ska inte 
påverka de möjligheter som i dag finns för personer med aktivitets-
ersättning att få ersättning för aktiviteter enligt SFB. Programmet är 
ytterligare en möjlig åtgärd för unga med aktivitetsersättning. För 
vissa personer kommer det t.ex. i stället vara relevant att delta i ett 
Finsam-projekt, för andra kan det vara aktuellt att delta i det nya 
programmet på deltid och utöver det även utföra aktiviteter enligt 
SFB eller delta i insatser i kommunal regi m.m.  

Liksom i dag ska gälla att om den försäkrade får aktivitetsstöd, 
utvecklingsersättning eller etableringsersättning kan dessa ersätt-
ningar inte utbetalas för en tidsperiod för vilken deltagaren samtidigt 
får rehabiliteringspenning, rehabiliteringspenning i särskilda fall, hel 
sjukersättning eller hel aktivitetsersättning enligt socialförsäkrings-
balken.  

Process för anvisning till ramprogrammet för unga  
med aktivitetsersättning 

Utredning om den försäkrade kan delta och anvisning till rampro-
grammet ska ske i samråd mellan Arbetsförmedlingen och Försäk-
ringskassan. Arbetsförmedlingen har ansvar för själva programmet 
och Försäkringskassan ansvarar för samordningen av rehabiliteringen. 
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Klarläggandet av möjligheterna för deltagande i programmet ska ske 
snarast, och senast efter 60 dagar efter att beslut om rätt till aktivi-
tetsersättning har fattats. Om det är uppenbart att den försäkrade 
inte kan delta i programmet behöver samråd med Arbetsförmedlingen 
inte ske.  

Målet med den tidsbegränsade förmånen är att den försäkrade ska 
få eller återfå arbetsförmåga under tid med ersättning. Utredningen 
anser att det därför är angeläget att utredning om behov av rehabili-
teringsinsatser sker skyndsamt när en försäkrad fått beslut om rätt 
till ersättning. Detta för att relevanta insatser ska identifieras samt 
kunna inledas snarast möjligt.  

Utredningen bedömer att det är lämpligt att ansvariga myndig-
heter själva utformar detaljerna för urvalet till programmet, men att 
viss ledning kan ges av den metod som i dag används inom ramen för 
det förstärkta samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och Försäk-
ringskassan i form av så kallade gemensamma kartläggningar. I klar-
läggandet kan även avstämning med vårdgivare vara relevant för att 
få in information om eventuella medicinska hinder för den försäk-
rade att delta i programmet. Liksom i dag kan det också vara aktuellt 
med parallella rehabiliterande insatser, exempelvis då den försäkrade 
även behöver medicinsk rehabilitering för att kunna genomföra 
arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser som ingår i programmet.  

Eftersom försäkringen har en viss inbyggd motsägelse i regel-
verket, genom att den försäkrade för rätt till ersättning ska ha nedsatt 
arbetsförmåga medan fokus när en person väl får rätt till ersättningen 
är att genomföra insatser och åtgärder (som syftar till att få eller 
återfå arbetsförmåga), är det viktigt att föra en tydlig dialog med den 
försäkrade om syftet med försäkringen och därmed med de aktuella 
insatserna. På så sätt kan det även bli tydligare för den försäkrade om 
skälen till att det i samband med beslut som rätt till ersättning även 
behöver klarläggas om den försäkrade kan delta i det arbetsmarknads-
politiska ramprogrammet.  

När det gäller försäkrade som inte bedöms vara redo för pro-
grammet vid första utredningen, är det viktigt att Försäkringskassan 
följer upp de försäkrade under tid med ersättning, för att se om för-
utsättningarna förändras. Nya utredningar om möjligheterna till del-
tagande i programmet ska därför göras fortlöpande under tiden den 
försäkrade har ersättning. Om det är uppenbart att den försäkrade inte 
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kan delta i programmet behöver samråd med Arbetsförmedlingen 
inte ske. 

För personer som inte anvisas till deltagande i det arbetsmark-
nadspolitiska programmet är det även viktigt att det utreds hur den 
försäkrades behov bäst kan tillgodoses på andra sätt, exempelvis via 
en insats finansierad av samordningsförbund, ett ESF-projekt eller 
stöd som tillhandahålls av kommunen exempelvis i form av daglig 
verksamhet enligt LSS.  

De försäkrade som när reglerna ska börja tillämpas har pågående 
insats inom ramen för det förstärkta samarbetet mellan Arbetsför-
medlingen och Försäkringskassan ska då föras över till ramprogram-
met.  

Innehåll i ramprogrammet för unga med aktivitetsersättning 

Innehållet i ramprogrammet föreslås regleras i en förordning. Pro-
grammet ska innefatta arbetsförberedande insatser och arbetslivsin-
riktade rehabiliteringsinsatser. Insatserna ska vara flexibla och anpas-
sas till individens behov och förutsättningar. Relevanta insatser kan 
vara: 

– vägledning och kartläggning av den försäkrades behov av stöd och 
insatser,38  

– arbetspraktik,  

– arbetsträning,  

– förstärkt arbetsträning,39 

– jobbsökaraktiviteter, 

– andra insatser som kan öka förutsättningarna för den försäkrades 
möjligheter till att få eller återfå arbetsförmåga. 

En försäkrad får inom ramen för programmet även ta del av sådana 
insatser som följer av 5 § förordningen (2000:628) om den arbets-
marknadspolitiska verksamheten förutsatt att den försäkrade upp-
fyller förutsättningarna för dessa.  

 
38 Vid denna kartläggning ska även sådan utredning som Försäkringskassan har gjort före 
anvisningen till programmet beaktas. 
39 Med detta avses att den försäkrade erbjuds en arbetsplats för utredning av arbetsförmåga 
eller för arbetsträning. 
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I och med införandet av ramprogrammet samlas de arbetsför-
beredande och rehabiliterande insatserna som i dag genomförs av 
Arbetsförmedlingen inom ramen för det förstärkta samarbetet med 
Försäkringskassan för personer med aktivitetsersättning i stället inom 
programmet. De arbetsförberedande insatserna kommer i många fall 
inledningsvis vara mer i fokus för målgruppen. Dessa slags insatser 
kommer också behöva ha ett visst mått av förrehabiliterande karak-
tär och innehåll. De försäkrade kan delta i programmet så länge de 
har behov av det, förutsatt att han eller hon har rätt till aktivitets-
ersättning för nedsatt arbetsförmåga. Bedömningen av behovet görs 
i samråd mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.  

Skyldighet för den försäkrade att delta i ramprogrammet  
för unga med aktivitetsersättning 

Det befintliga regelverket i socialförsäkringsbalken vad gäller krav 
på den enskilde att delta i rehabilitering ska även gälla för deltagande 
i ramprogrammet. Det innebär bl.a. att den försäkrade ska lämna de 
upplysningar som behövs för att klarlägga hans eller hennes behov 
av rehabilitering och efter bästa förmåga aktivt medverka i rehabili-
teringen.40 Om en försäkrad utan giltig anledning vägrar detta kan För-
säkringskassan besluta att minska eller dra in aktivitetsersättningen.41 
Det är i ett sådant fall emellertid mycket viktigt att ta reda på varför 
den försäkrade inte vill delta. Exempelvis kan vissa typer av funktions-
nedsättningar yttra sig som att den försäkrade skulle ha bristande 
motivation för att delta i rehabiliteringsinsatser. Det kan också bero 
på att den försäkrade inte har förstått innehållet eller syftet med de 
planerade insatserna. Dessa slags aspekter är således ytterst viktiga 
att utreda och beakta ifall en försäkrad som har aktivitetsersättning 
inte vill delta i ramprogrammet. Arbetsförmedlingen och Försäkrings-
kassan behöver ha löpande kontakt i ärenden där försäkrade deltar i 
ramprogrammet, bl.a. för att följa hur arbetsförmågan utvecklas 
genom insatserna och ifall den försäkrade uteblir från insatser etc.  

 
40 30 kap. 7 § SFB. 
41 110 kap. 57 § SFB. 
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16.3.5 Uppdrag att sammanställa statistik om aktiviteter 
under tid med aktivitetsersättning 

Utredningens bedömning: Försäkringskassan bör ges i uppdrag att 
utveckla statistik över vilka aktiviteter enligt 33 kap. 21–23 §§ SFB 
försäkrade deltar i.  

Studier bör genomföras om vilka aktiviteter som har störst 
gynnsam inverkan på de försäkrades fysiska och psykiska pre-
stationsförmåga. 

 
Skälen för utredningens bedömning: Som framgått av avsnitt 15.4.4 
och 15.4.5 bedömer utredningen att de främsta problemen kring 
aktiviteter enligt 33 kap. 21–25 §§ SFB är att det finns en brist på 
sådana, att den enskilda försäkrade i stor utsträckning själv behöver 
ta initiativ till att de genomförs, att det saknas uppföljning av akti-
viteterna (bland annat eftersom de är spridda på många olika anord-
nare) och att det inte nödvändigtvis är helt enkelt för enskilda att 
förstå vad som kan räknas som aktiviteter enligt SFB och vad som 
inte gör det. Att ansvaret i praktiken ligger på den enskilde kan inne-
bära att denne får genomgå långa perioder utan insatser, vilket går 
emot syftet med aktivitetsersättningen som förmånsform i allmän-
het och aktiviteter enligt SFB i synnerhet. Att det saknas uppföljning 
och utvärdering av genomförda aktiviteter och deras effekt bidrar till 
att det är svårt att få en samlad bild av de aktiviteter som genomförs 
på en aggregerad nivå. Det försvårar också möjligheten för Försäk-
ringskassan att bedöma vilka aktiviteter som har fungerat i det 
enskilda fallet och vilka som kan vara lämpliga för den försäkrade. I 
uppdraget behöver också ingå uppdrag att se över förutsättningar för 
sekretess, informationsöverföring etc. för insamling av relevant stati-
stik. 

Utredningen har dessutom bedömt att om fler försäkrade deltar 
i insatser som kan utveckla deras arbetsförmåga under tid med akti-
vitetsersättning är det möjligt att fler försäkrade skulle kunna använda 
reglerna om vilande ersättning för arbete, se avsnitt 15.4.1. 

För att komma tillrätta med nämnda problem har utredningen över-
vägt en rad förslag. Riksrevisionen har rekommenderat Försäkrings-
kassan att komplettera den nuvarande styrningen mot handläggning 
av ansökningsbeslut med lämpliga prestationer och parametrar som 
rör uppföljning av individer med aktivitetsersättning. En förutsätt-
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ning för detta är att Försäkringskassan utvecklar statistik över vilka 
insatser gruppen med aktivitetsersättning tar del av.42 Riksrevisionen 
har även rekommenderat regeringen att se över ansvariga aktörers 
uppdrag när det gäller samordning av insatser till personer med akti-
vitetsersättning. Enligt Riksrevisionen bör regeringen också bland 
annat se över utbudet av insatser för gruppen och utreda vilken aktör 
som bör tillhandahålla dessa.43 

DHR har föreslagit att när Försäkringskassan beviljar aktivitets-
ersättning ska myndigheten fastställa en plan om vad som ska hända 
under ersättningsperioden. RSMH har föreslagit införandet av ett 
introduktionsprogram för de som är aktuella för aktivitetsersättning, 
vilket bland annat kan innehålla individuella mål för tiden med akti-
vitetsersättning och aktiviteter som kan öka arbets- eller studieförmå-
gan. Organisationen har vidare framhållit att Försäkringskassan och 
Arbetsförmedlingen bör lägga större vikt vid att motivera och för-
bereda personer inför aktiviteter. SKR har bland annat föreslagit en 
ökad arsenal av åtgärder från Försäkringskassan och/eller att Arbets-
förmedlingen får ett tydligare uppdrag kring unga med aktivitets-
ersättning samt att kommuner och/eller det civila samhället får större 
roller kring frågan. 

Utredningen bedömer att nämnda förslag inte enbart tar sikte på 
aktiviteter enligt 33 kap. 21–25 §§ SFB. Problematiken och lösnings-
förslagen tar snarast sikte på en bredare dimension vad gäller att 
försäkrade som beviljats aktivitetsersättning behöver fler insatser 
och mer stöd under den tid de har förmånen. 

Med beaktande av nämnda förslag och för att genom ett samlad 
ansats komma tillrätta med den underliggande problematik som de 
inledningsvis nämnda uppmärksammade problemen kring aktivite-
ter och annat stöd samt insatser till målgruppen föreslås införandet 
av ett nytt arbetsmarknadspolitiskt program för personer som be-
viljats aktivitetsersättning för nedsatt arbetsförmåga. Ett rampro-
gram löser alltså inte specifikt nyss nämnda problem med aktiviteter 
(enligt 33 kap. 21–25 §§ SFB) som sådana, men genom ett rampro-
gram erbjuds försäkrade som beviljats aktivitetsersättning fler insat-
ser och mer stöd.  

Genom ramprogrammet tillkommer nämligen rehabiliterande och 
arbetsförberedande insatser för personer med aktivitetsersättning. 

 
42 RiR 2015:7, s. 107. 
43 RiR 2015:7. s. 106. 

1044 ( 2864 )



SOU 2021:69 Arbete, studier och uppdrag m.m. – överväganden och förslag 

865 

Insatser genom ramprogrammet kommer dessutom att kunna följas 
upp på ett bättre sätt. Det är vidare inte heller beroende av den 
enskildes initiativ att programmets insatser genomförs. 

Utredningen bedömer därmed att många av de identifierade pro-
blemen kring aktiviteter enligt 33 kap. 21–25 §§ SFB hanteras genom 
ramprogrammet. Utredningen bedömer dock inte att det finns an-
ledning att ta bort den nuvarande möjligheten till aktiviteter enligt 
socialförsäkringsbalken för personer som har aktivitetsersättning för 
nedsatt arbetsförmåga. Aktiviteter kan även fortsättningsvis fylla en 
funktion, men med hänsyn till ramprogrammets arbetslivsanknytning 
kommer dessa möjligtvis fortsättningsvis främst ta sikte på sysslor 
som framför allt har karaktär av fritidssysselsättningar, såsom träning, 
eller utbildningsinsatser. 

Försäkringskassan bör få i uppdrag att utveckla statistik 
över aktiviteter 

Regelverket kring aktiviteter är relativt tydligt. Av 33 kap. 21–24 §§ 
SFB framgår att en försäkrad som har beviljats aktivitetsersättning 
också har rätt till aktiviteter under förmånstiden och i bestämmel-
serna beskrivs på ett relativt detaljerat sätt också hur detta ska gå till.  

Där frågan om regler för arbete eller studier under tid med ersätt-
ning avser den försäkrades vilja att delta i arbetslivet eller studier, 
och frågan om deltagande i föreningslivet avser att underlätta för den 
försäkrade som är aktiv i sådana sammanhang, är konceptet aktivi-
teter betydligt bredare och innefattar Försäkringskassan som aktiv 
aktör. Försäkringskassan ska i samband med ett beslut om att bevilja 
en försäkrad aktivitetsersättning undersöka om den försäkrade under 
den tid ersättningen ska lämnas kan delta i aktiviteter. Om den för-
säkrade bedöms kunna delta i aktiviteter ska Försäkringskassan när-
mare planera vilka aktiviteter som är lämpliga. Om Försäkringskassan 
och den försäkrade kommer överens ska Försäkringskassan upprätta 
en plan för aktiviteterna. Försäkringskassan ska verka för att plane-
rade aktiviteter kommer till stånd, samordna de insatser som behövs 
och se till att åtgärder vidtas för att underlätta för den försäkrade att 
delta i aktiviteterna. 

Utredningen bedömer att detta ansvar även fortsättningsvis bör 
ligga kvar på Försäkringskassan. För de försäkrade som inte omfattas 
av det föreslagna ramprogrammet och för de försäkrade som omfattas 
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av det men som dessutom vill och kan ägna sig åt aktiviteter anser 
utredningen dock att möjligheten till aktiviteter behöver förtydligas. 
Försäkringskassan bör därmed ytterligare se över sina interna hand-
läggningsrutiner kring aktiviteter. 

I avsnitt 15.4.4 framgår att Riksrevisionen konstaterat att det 
saknas nödvändig statistik för att Försäkringskassan ska kunna följa 
upp om syftet med aktivitetsersättningen uppfylls. En systematisk 
uppföljning är även enligt ISF avgörande för att öka kunskapen om 
vilka aktiviteter som är framgångsrika i att stödja personer att närma 
sig arbetsmarknaden. Det gäller både på individuell nivå och på över-
gripande nivå.44 

Utredningen bedömer att för att komma tillrätta med den kon-
staterade bristen på aktiviteter behövs mer kunskap om vilka aktivi-
teter som bäst uppfyller syftet med aktivitetsersättningen. Någon 
sådan kunskap finns dock inte i dagsläget. Utredningen bedömer där-
med att regeringen bör ge Försäkringskassan i uppdrag att utveckla 
statistik över vilka aktiviteter försäkrade deltar i. Regeringen bör även 
ge ISF eller någon annan lämplig myndighet i uppdrag att genomföra 
studier om vilka aktiviteter som har störst gynnsam inverkan på de 
försäkrades fysiska och psykiska prestationsförmåga. 

16.4 Övrigt om under tid med sjuk- 
och aktivitetsersättning 

16.4.1 Förutsättningar för arbetstidens förläggning vid partiell 
sjuk- och aktivitetsersättning  

Utredningens förslag: En försäkrad som har nedsatt arbetsför-
måga och är beviljad partiell sjukersättning eller aktivitetsersätt-
ning ska kunna förlägga sin arbetstid flexibelt, dvs. på annat sätt 
utan lika stor reducering av arbetstiden varje dag, utan att denna 
förläggning medför att ersättningen ska omprövas. En sådan för-
läggning av arbetstiden ska kunna göras så länge denna inte med-
för en risk för försämring av den försäkrades sjukdom eller arbets-
förmåga och med utgångspunkt i de individuella förhållandena. 
Förläggningen ska ske under en begränsad bedömningsperiod om 

 
44 ISF, Rapport 2017:5, s. 18. 
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som mest en månad. En förläggning som uppfyller dessa förut-
sättningar ska kunna göras utan begränsning i tid.  

 
Skälen för utredningens förslag: Utredningen ska enligt direktiven 
bland annat verka för förslag som gör att de försäkrades arbetsför-
måga tillvaratas och att möjligheterna att delta i samhällslivet under-
lättas. Frågan om arbetstidens förläggning vid partiell sjuk- eller akti-
vitetsersättning påverkar samtliga tre huvudgrupper som har berörts 
ovan. Tillämpat på frågan om partiell ersättning och arbetstidens för-
läggning innebär detta att principen om att en försäkrad med partiell 
arbetsförmåga ska minska arbetstiden lika mycket varje dag måste 
vägas mot de vinster som en annan förläggning kan innebära. Faktorer 
som arbetsförhållanden, sjukdomens art och den enskildes förhållan-
den är något som också enligt utredningens uppfattning bör kunna 
beaktas. Samtidigt är det viktigt att en utökad möjlighet att vid del-
tidsersättning bedöma arbetsförmågan mot en annan förläggning av 
arbetet ska rymmas inom ramen för ett regelverk med fyra nivåer på 
ersättningen. Utredningen har inte föreslagit att regelverket med 
kvartiler för sjuk- och aktivitetsersättning ska förändras. 

För en del försäkrade kan andra lösningar än att arbetstiden ska 
minskas regelbundet, dvs. i lika stor omfattning varje dag, vara mer 
lämpliga, till exempel att arbeta en eller två hela dagar i veckan med 
hela dagar för återhämtning däremellan. Att öppna för andra sätt att 
förlägga arbetstiden kan även göra det enklare för vissa försäkrade att 
hitta arbeten då de lättare kan anpassas till arbetsgivares behov av 
arbetskraft. 

Mot bakgrund av vad utredningen kunnat konstatera avsnitt 15.5 
om att bristande flexibilitet och krav på att förläggningen ska vara 
medicinskt motiverad medför att försäkrades möjligheter att arbeta 
inte kan tas tillvara till fullo och orsakar problem, exempelvis risk för 
återkrav, menar utredningen att det finns skäl som talar för att 
arbetstidsförläggningen inte ska behöva fördelas lika varje arbetsdag 
under tid som en försäkrad har partiell sjukersättning eller aktivitets-
ersättning.  

Det bör betonas att sjukersättning och aktivitetsersättning utgör 
månatliga förmåner till skillnad från sjukpenning som är en dagersätt-
ning. Den försäkrades arbetsförmåga bör med hänsyn till sjukersätt-
ningens karaktär som månatlig förmån därmed också bedömas månads-
vis. Det bör då inte vara avgörande hur den försäkrade fördelar sin 
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arbetstid under månaden, förutsatt att sysselsättningsgraden inte över-
stiger den arbetsförmåga som den försäkrade genom beslutet om 
ersättning har bedömts besitta. Det bör också vara av underordnad 
betydelse om arbetstidens förläggning motiveras av medicinska skäl 
eller av skäl som är hänförliga till anställningen eller arbetets natur. 
Det finns således behov av att reglera att det inte ska vara avgörande 
hur en försäkrad lägger upp sin arbetstid, ifall personen ändå inte har 
en högre arbetsförmåga om arbetstiden förläggs på ett annat sätt. En 
sådan reformering av regelverket bedöms ligga inom ramen för utred-
ningens uppdrag att underlätta för arbete för de som har beviljats 
sjukersättning eller aktivitetsersättning. Sådana förändringar bedöms 
behövas för att en försäkrads arbetsförmåga ska kunna tillvaratas i 
högre utsträckning vid prövning av rätt till partiell sjuk- eller akti-
vitetsersättning och att deltagande i samhällslivet genom arbete där-
igenom också kan underlättas för den som är beviljad sådan partiell 
ersättning och arbetar deltid. 

Som framgår av avsnitt 14.2.6 finns redan med nuvarande regel-
verk och dess tolkning i rättspraxis ett sådant utrymme. Förutsätt-
ningarna är emellertid fortfarande oklara på flera punkter. De krav 
som ställs upp enligt nuvarande tillämpning är enligt utredningens 
mening inte heller helt igenom ändamålsenliga. 

Kravet på nedsatt arbetsförmåga ska även fortsättningsvis utgöra  
en förutsättning för en flexibel arbetstidsförläggning 

Utredningen menar att det är av vikt att de grundläggande förutsätt-
ningarna om att arbetsförmågan ska vara nedsatt för att rätt till ersätt-
ning ska föreligga står fast. Det innebär att det vid prövningen av rätt 
till partiell ersättning ska beaktas ifall den försäkrade kan bedömas 
ha en högre arbetsförmåga i ett annat arbete eller i samma arbete om 
arbetstiden inte förläggs flexibelt. 

Det finns två huvudsakliga situationer där frågan om arbetstidens 
förläggning kan bli aktuell. Den ena gäller då en försäkrad ansöker 
om partiell sjukersättning eller aktivitetsersättning och samtidigt 
arbetar i ett arbete där arbetstiden inte är jämnt fördelad mellan arbets-
dagarna. Ett exempel skulle kunna vara en egenföretagare som söker 
halv sjukersättning till följd av stressrelaterade besvär, och på de kvar-
varande 50 procenten fördelar arbetstiden ojämnt mellan dagarna, 
beroende på dagsform och att arbetet kräver olika omfattande in-
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satser olika dagar. Ett annat exempel är en försäkrad som arbetar skift 
inom exempelvis personlig assistans, med fler hela dagars arbete och 
däremellan helt lediga dagar. Skiftschemat löper över fyra veckor. En 
sjukersättning på 25 procent skulle i ett sådant fall kunna innebära 
att den försäkrade får fler hela dagar utan arbete för återhämtning, 
men fortfarande arbetar hela dagar när han eller hon väl har schema-
lagd arbetstid.  

I dessa och andra liknande fall blir arbetstidens förläggning en del 
av bedömningen av rätten till ersättning. Dessa förhållanden ska, lik-
som övriga omständigheter i ärendet, vägas in i bedömningen av om 
arbetsförmågan är nedsatt på det sätt som krävs för ersättning, bl.a. 
för att bedöma nivån på den nedsatta arbetsförmågan. Arbetsförhål-
landena är också typiskt sett kända inför Försäkringskassans beslut 
om rätt till ersättning. 

Den andra huvudsakliga situationen där frågan om arbetstidens 
förläggning kan bli aktuell gäller arbetstidens förläggning när partiell 
sjukersättning eller aktivitetsersättning väl är beviljad. Främst hand-
lar det i detta fall om vilka möjligheterna är att ta tillvara den försäk-
rades återstående arbetsförmåga. I andra änden av spektrumet kom-
mer frågan att bli aktuell i ärenden om omprövning och indragning 
av ersättning, samt återkrav av utbetald ersättning. Frågan i detta 
sammanhang blir främst om arbetstidens förläggning kan sägas visa 
att den försäkrade har en större arbetsförmåga än vad som bedömdes 
vara fallet vid tidpunkten för beslutet om ersättning. 

Det finns skäl för att tillåta en mer flexibel förläggning av arbetstiden 

Utredningen menar att det finns flera fördelar med att tillåta en mer 
flexibel förläggning av den försäkrades arbetstid såväl vad gäller den 
försäkrades möjligheter att arbeta på ett sätt som passar denna och 
för möjligheterna att hitta arbete. I denna fråga framstår en princip 
om jämn reducering av arbetstiden varje dag som otidsenlig. 

I vissa fall finns medicinska argument för en möjlighet till mer 
flexibel arbetstidsförläggning. Många diagnoser, särskilt av psykisk 
natur, innebär att den enskilde har kapacitet att arbeta hela dagar 
men behöver återhämtning däremellan. För sjukersättningens del är 
till skillnad från vad som gäller vid sjukskrivning inte frågan om reha-
bilitering och återgång i arbete den mest avgörande; här blir i stället 
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frågan om hur en eventuell återstående arbetsförmåga på bästa sätt 
tas tillvara. För en försäkrad med partiell aktivitetsersättning kan 
däremot en lämplig arbetstidsförläggning vara av vikt för möjligheten 
att ta tillvara och på sikt återfå högre arbetsförmåga. 

I många fall torde emellertid behovet av en annan förläggning av 
arbetstiden i första hand inte vara strikt medicinskt betingat utan är 
mer av arbetslivsinriktad natur; det handlar om möjligheten för såväl 
den enskilde som arbetsgivaren att på ett mer flexibelt sätt kunna lägga 
upp arbetet utan att detta för den skull nödvändigtvis är medicinskt 
motiverat. På så sätt påminner förläggningen om villkoren vid del-
tidssjukskrivning och argumenten för en förändring i flexiblare 
riktning är i allt väsentligt desamma.45 Det kan handla om att arbets-
uppgifterna är sådana att en jämn reducering av arbetstiden varje dag 
inte är praktiskt möjlig, exempelvis i arbeten med utryckningstjänst 
inom polis eller brandkår. Det finns även andra yrken som inte har 
arbetsuppgifter av samma akuta karaktär som en utryckningsverk-
samhet men där arbetsuppgifterna ändå inte tillåter en jämn redu-
cering av arbetstiden varje dag. Många försäkrade har också förtro-
endearbetstid eller arbetsuppgifter som fördelar sig olika över tid.  

För dessa grupper är behovet av en annan förläggning av arbets-
tiden inte en medicinsk fråga utan en fråga om vad arbetsförhål-
landena rent praktiskt tillåter. För arbetsgivaren kan möjligheten till 
en flexibel arbetstidsförläggning vara, om inte nödvändig, så i vart 
fall utgöra en stor fördel i frågan om planeringen av arbetet. Utred-
ningen menar exempelvis att en större möjlighet till att förlägga 
arbetstiden mer flexibelt kan innebära en ökad förståelse för att det 
ofta är själva mobiliseringen att arbeta i sig som kräver mycket energi 
för en försäkrad med partiell ersättning och att det för vissa försäk-
rade kan vara bättre att samla den energin under några dagar i veckan, 
snarare än under några timmar varje dag alla arbetsdagar i veckan. 
Andra faktorer som kan spela in är vilken typ av arbete den försäk-
rade har, till exempel om det är fråga om ett utåtriktat arbete som 
kräver mycket energi.  

En annan fråga som är kopplad till den ansträngning som krävs 
under varje arbetsdag är om den försäkrade har lång resväg till arbetet. 
Det kan vara en stor ansträngning för arbetstagaren att ta sig till och 
från arbetet, både psykiskt och fysiskt, beroende på vilken diagnos 
och symptom den försäkrade har. Färre, mer koncentrerade arbets-

 
45 Se vidare SOU 2020:6.  
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pass kan för vissa försäkrade gynna användandet av den kvarvarande 
arbetsförmågan. 

Enligt utredningens mening utgör de ovan uppräknade situation-
erna rimliga skäl för att förlägga arbetstiden på annat sätt än att den 
minskas lika mycket varje dag. Utredningen menar att en anledning 
till att erbjuda möjligheten att arbeta koncentrerad deltid är att det 
skulle möjliggöra för fler att arbeta mer. Om systemet blir mer 
flexibelt finns det anledning att tro att en del individer som tidigare 
bara hade klarat av att arbeta exempelvis 25 procent kan gå upp till 
halvtid, eller från halvtid till 75 procent. 

Det ska inte ställas krav på att förläggningen av arbetstiden  
är medicinskt motiverad 

Ett skäl som utredningen menar kan anses utgöra tillräckligt tungt 
vägande för att inte tillåta en annan förläggning av arbetstiden är om 
en sådan förläggning skulle försämra den försäkrades sjukdoms-
tillstånd eller arbetsförmåga. Förläggningen får således inte medföra 
ett medicinskt hinder där det finns risk för att den försäkrades sjuk-
dom försämras och arbetsförmågan hos en person med varaktigt 
nedsatt förmåga ytterligare försämras. I normalfallet bör inte en sådan 
medicinsk risk föreligga vid en skälig flexibel förläggning av arbets-
tiden utifrån individuella förhållanden, och någon medicinsk be-
dömning torde därför inte heller vara nödvändig, men vid mer tvek-
samma fall bör en läkare göra den medicinska bedömningen av om 
en sådan risk för hälsa eller arbetsförmåga föreligger. 

Det sagda innebär att det inte bör ställas något krav på att arbets-
tidsförläggningen ska vara medicinskt motiverad i det enskilda fallet 
utan det ska endast krävas att ingen risk föreligger. Kravet på att en 
annan förläggning av arbetstiden än den normala vid deltidssjuk-
skrivning ska vara medicinskt motiverad har, som redovisats ovan, 
skapat oklarhet kring när en förläggning av arbetstiden än den nor-
mala vid deltidssjukskrivning kan godkännas och lett till en tillämp-
ning som inte är ändamålsenlig. Utredningen kan också konstatera 
att det även i den kammarrättspraxis som avser frågan om förlägg-
ning av arbetstid med partiell sjukersättning har ställts upp krav på 
att sådan förläggning ska vara medicinskt motiverad även om kravet 
uttryckts mindre tydligt där än i frågan om deltidssjukskrivning. Kravet 
på den medicinska motiveringen har alltså ställts upp trots att det i 
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ett sjukersättningsfall primärt inte är fråga om pågående sjukskriv-
ning och rehabilitering med målsättning om att den försäkrade ska 
kunna återgå i arbete. För sjukersättning är kriterierna sådana att det 
i normalfallet inte torde bli fråga om någon återgång i arbete. 

Det finns enligt vad som beskrivs i avsnitt 15.5.1 således svårig-
heter kopplade till tillämpningen av kravet att arbetstidens förlägg-
ning ska vara medicinskt motiverad. Det gäller definitionen och vad 
begreppet ska anses innebära, men det kan också finnas rent prak-
tiska svårigheter kring att skaffa en sådan medicinsk motivering och 
kring vilka krav det ska ställas på en sådan. Många försäkrade som 
har partiell sjukersättning eller aktivitetsersättning har regelbunden 
kontakt med vården, men det gäller inte alla. Till skillnad från sjuk-
skrivning, där läkarintyg behöver förnyas var tredje månad, beviljas 
sjukersättning för kroniska sjukdomar med uttömda behandlings-
möjligheter där fortsatt kontakt med vården inte alltid är behövlig 
eller fruktbar. Det kan därför uppkomma praktiska svårigheter med att 
få en läkare att sätta sig in i den försäkrades fall och göra en bedöm-
ning av och medicinskt motivera varför en viss arbetstidsförläggning 
är motiverad. 

Det finns enligt utredningens mening inte heller något direkt sam-
band mellan det förhållandet att andra faktorer än nedsatt arbets-
förmåga till följd av sjukdom inte ska påverka rätten till sjukersätt-
ning och ett krav på att arbetstidens förläggning även måste vara 
medicinskt motiverad i det enskilda fallet. Detta följer av att arbets-
tidens förläggning inte har med själva arbetsförmågan eller dess ned-
sättning att göra; det handlar om hur arbetstiden fördelas men inte 
vilken mängd arbete den försäkrade klarar av och är således fråga om 
separata frågeställningar. I denna fråga ansluter sig således utred-
ningen inte till bedömningen i Kammarrätten i Jönköpings dom i 
mål nr 2591-2592-19. 

Utredningen gör mot denna bakgrund bedömningen att det inte 
bör krävas att en annan förläggning av arbetstiden än jämn reducering 
varje dag är medicinskt motiverad. Det ska i stället räcka att arbets-
tidsförläggningen syftar att ta tillvara den arbetsförmåga som den 
försäkrade har kvar. En sådan förläggning av arbetstiden bör därmed 
vara tillåten så länge den inte riskerar att försämra den försäkrades 
hälsotillstånd eller arbetsförmåga. 
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Flexibel förläggning av arbetstiden på arbetsplatsen som förutsätter 
arbetsgivarens medgivande är en arbetsrättslig fråga  

En viktig utgångspunkt vid överväganden om en mer flexibel för-
läggning av arbetstiden är att frågan om hur arbetstiden är förlagd är 
en arbetsrättslig fråga mellan arbetstagare och arbetsgivare. Utred-
ningens förslag har inte som syfte att reglera den arbetsrättsliga frå-
gan om arbetstidens förläggning. Däremot har förslagen som syfte att 
lyfta arbetstidens förläggning som ett sätt att uppmuntra försäkrade 
som har sjukersättning eller aktivitetsersättning på deltid att arbeta i 
den utsträckning som det är möjligt. Detta innebär att frågan inte är 
aktuell för bedömningen av om den försäkrade har rätt till ersättning 
från sjukförsäkringen under en sådan flexibel arbetstidsförläggning 
och regleras därför inte heller i socialförsäkringsbalken; en förutsätt-
ning för att den enskilde ska kunna ha ersättning under tid med flex-
ibel arbetstidsförläggning är däremot naturligtvis i praktiken att arbets-
givaren har medgivit en sådan förläggning. 

Det är arbetsgivaren som utifrån verksamhetens behov bestäm-
mer hur arbetstiden kan förläggas. Detta följer av principen att det 
är arbetsgivaren som fritt får leda och fördela arbetet. Det är en arbets-
rättslig förutsättning för att arbetstiden ska kunna förläggas på ett 
annat sätt än genom jämn reducering varje dag att arbetsgivaren har 
medgivit en sådan förläggning.  

I denna fråga gör sig emellertid också arbetsgivarens ansvar för 
förebyggande åtgärder och arbetsanpassningar enligt arbetsmiljölagen 
gällande. Enligt dessa bestämmelser har arbetsgivaren ett långtgående 
ansvar för att bl.a. anpassa arbetet och vidta de åtgärder som behövs 
för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa. Även om det 
är arbetsgivaren som slutligt behöver tillåta en arbetstidsförläggning 
som inte innebär en lika stor reducering av arbetstiden varje dag 
måste arbetsgivaren således beakta arbetstagarens behov av en sådan 
förläggning. I Arbetsmiljöverkets föreskrift om organisatorisk och 
social arbetsmiljö (2015:4) ställs också krav på att arbetsgivaren ska 
vidta de åtgärder som behövs för att motverka att arbetstidens för-
läggning leder till ohälsa hos arbetstagarna. Arbetsgivaren bör särskilt 
uppmärksamma möjligheterna till återhämtning (12 §). Om en mer 
flexibel förläggning av arbetstiden skulle innebära att ohälsa hos den 
försäkrade kan motverkas bör arbetsgivaren i normalfallet godta en 
sådan förläggning, förutsatt att verksamheten alls tillåter en sådan. 
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Motsatsen bör också beaktas; det är viktigt att en utökad möjlighet 
till flexibel arbetstidsförläggning inte används av arbetsgivaren på ett 
sätt som är till nackdel för den försäkrades hälsa.  

För en försäkrad som är företagare kommer arbetstiden typiskt sett 
att vara oregelbunden och det är det försäkrade själv som styr över 
förläggningen av arbetstid. I dessa fall kan det finnas stort behov av 
en flexibel arbetstidsförläggning, men det måste också kombineras 
med uppföljning så att den försäkrade inte i själva verket arbetar i högre 
utsträckning än vad den beviljade ersättningen tillåter. 

Det ska krävas att den avvikande förläggningen sker under  
en bedömningsperiod på en månad  

Vid en förläggning av arbetstiden som frångår principen om lika stor 
minskning varje dag måste det enligt utredningens mening krävas att 
denna förläggning sker fördelat över en begränsad period. Med detta 
avses att arbetstiden inte ska kunna fördelas över en hur lång period 
som helst. Utan en sådan begränsning är det svårt att motivera att 
arbetsförmågan kan anses nedsatt i den grad som krävs för fortsatt 
rätt till ersättning på den nivå som är beviljad.  

En viktig aspekt vid denna bedömning är att sjukersättning och 
aktivitetsersättning, till skillnad från sjukpenningen, utgör månads-
ersättningar. En rimlig utgångspunkt är därför att den sammanlagda 
arbetade tiden under en månad inte ska överstiga den tid som den 
försäkrades återstående arbetsförmåga tillåter. Ytterligare stöd för att 
en månad ska utgöra den period under vilken arbetstiden får fördelas 
är bestämmelsen i 36 kap. 9 § SFB där det framgår att en försäkrad som 
förvärvsarbetar med utnyttjande av en arbetsförmåga som han eller 
hon antogs sakna när beslutet om sjukersättning eller aktivitetsersätt-
ning fattades inte har rätt att få ersättning för samma tid och i den 
omfattning som förvärvsarbetet utförs. Om en förläggning av arbets-
tiden skulle sträcka sig bortom en månad skulle den försäkrad riskera 
att arbeta under tid som han eller hon har ersättning. Problem i 
tillämpningen skulle också kunna uppstå om bedömningsperioden 
sträcker sig över månadsskiften och den försäkrade inte kan få ersätt-
ning alla månader, exempelvis i ett sådant fall där en försäkrad arbetar 
en viss månad och månaden efter övergår till ålderspension. 

Ett extremt men enkelt exempel på resonemanget om en begrän-
sad bedömningsperiod ovan är att det inte ska vara möjligt för en 
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försäkrad med halv sjukersättning att arbeta heltid under första halvan 
av ett år och inte alls under andra halvan. Likaså torde det vara mycket 
ovanligt – men i princip inte otänkbart – att en försäkrad skulle kunna 
arbeta i hel omfattning två veckor i sträck för att sedan behöva åter-
hämtning under lika lång tid, utan att det också kan sägas att den 
försäkrade då också har uppvisat en högre arbetsförmåga. En grund-
läggande förutsättning för partiell sjuk- eller aktivitetsersättning är 
som konstaterats ovan att arbetsförmågan faktiskt är nedsatt i en 
utsträckning som stämmer överens med den partiella ersättningen. 
Den som har beviljats en fjärdedels sjukersättning får exempelvis inte 
ha en arbetsförmåga som överstiger tre fjärdedelar. Om så är fallet 
ska ersättningen omprövas och eventuellt minskas eller dras in. I ett 
sådant sammanhang måste beaktas också om inte en sådan period med 
heltidsarbete kan anses verka negativt för hälsan hos en försäkrad 
som har beviljats sjukersättning. Däremot bör perioder med flera längre 
arbetspass och hela dagar med återhämtning däremellan kunna anses 
utgöra typiska fall där en flexiblare arbetstidsförläggning kan anses 
rimlig. 

Det finns fördelar med en angiven längsta bedömningsperiod efter-
som regelverket då blir mer förutsebart. Samtidigt kan en försäkrads 
arbetstid vara schemalagd på en mängd olika sätt och behovet av 
flexibilitet kan vara olika stort. Många arbetar i skift som kan sträcka 
sig över ett flertal veckor och det finns domstolsavgöranden där 
längre perioder än fyra veckor godtagits i frågan om partiell sjukpen-
ning. Om en längsta bedömningsperiod skulle anges finns risken att 
detta begränsar den försäkrades möjligheter att ta tillvara sin arbets-
förmåga utifrån sjukdomens art eller arbetsförhållandena.  

Vid en sammanvägd bedömning menar utredningen att en bedöm-
ningsperiod om en månad är en lämplig period, främst mot bakgrund 
av sjukersättningen och aktivitetsersättning är månadsersättningar. 

En flexibel förläggning av arbetstiden som uppfyller förutsättningarna 
ska som utgångspunkt kunna vara möjlig utan tidsbegränsning 

En sådan flexibel förläggning av arbetstiden som har beskrivits ovan 
ska som princip kunna godtas tills vidare, så länge nedsättningen av 
arbetsförmågan kvarstår och de övriga förutsättningarna, dvs. att för-
läggningen inte försämrar den försäkrades hälsa och arbetsförmåga, 
kan anses uppfyllda. Sjukersättning, och i något mindre utsträckning 
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aktivitetsersättningen, förutsätter en framåtsyftande bedömning av 
hur arbetsförmågan är nedsatt och bedöms vara nedsatt framöver. 
Det finns därför enligt utredningens uppfattning inte skäl att begränsa 
perioden med flexibel förläggning av arbetstiden. 

Det bör för tydlighetens skull framhållas att begränsningen av 
den flexibla förläggningen således inte avser hur länge själva en flexi-
bel förläggningen av arbetstiden får fortgå, utan frågan om begräns-
ning rör i stället endast hur lång den bedömningsperiod under vilken 
arbetstiden kan fördelas ska vara. 

Exempel på flexibel förläggning av arbetstid i praktiken 

Exempel: En försäkrad har 50 procents sjukersättning och arbetar 
enligt ett schema som sträcker sig över fyra veckor. Hon arbetar åtta 
timmar om dagen två arbetsdagar i sträck följt av två arbetsdagars 
vila och återhämtning. Under en period på fyra veckor arbetar hon 
tio dagar och har tio dagar för återhämtning (utöver helger). Schemat 
går jämnt upp var fjärde vecka. Fyra veckor anses utgöra en begränsad 
period varför förläggningen är godtagbar. Förläggningen utgör inte 
heller en medicinsk risk för hälsa eller arbetsförmåga; tvärtom anses 
förläggningen gynnsam i det enskilda fallet utifrån den försäkrades 
besvärsbild vilket har bekräftats av läkare (en medicinsk bedömning 
som inte krävs i alla fall men som kan vara av värde vid oklarheter). 
Denna förläggning kan pågå under obestämd tid så länge ”rotationen” 
faller inom en begränsad period och övriga förhållanden kvarstår. 

Det finns ingen anmälningsskyldighet för förläggning av arbetstid 

Så länge den försäkrade inte arbetar mer än vad den beviljade sjuk- 
eller aktivitetsersättningen tillåter, och arbetstidens förläggning är i 
enlighet med vad som anges i utredningens övriga förslag i frågan 
finns inte någon skyldighet att anmäla den avvikande förläggningen 
av arbetstiden till Försäkringskassan, då det inte är fråga om att den 
försäkrade har fått förbättrad arbetsförmåga. Anmälningsskyldig-
heten, som regleras i 110 kap. 46, 47, 50 och 51 §§ SFB, innefattar inte 
situationen med annan förläggning av arbetstiden, såvida inte den 
nya förläggningen av arbetet också påverkar den försäkrades inkomst 
eller på annat sätt innebär en utökning av arbetet eller avviker från 
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den begränsade period det ska vara fråga om enligt ovan. Med det 
sagt kan det ofta vara lämpligt att den försäkrade vid en förändrad 
förläggning av arbetstiden kontaktar Försäkringskassan i informa-
tionssyfte, för att bl.a. föregå eventuella oklarheter vid en framtida 
uppföljning av arbetsförmågan. 

Detta får anses avse främst arbetstidsförläggning under tid med 
beviljad ersättning. Vid ansökan om ersättning ska omständigheterna 
i det enskilda fallet utredas, i detta ingår även den försäkrades nu-
varande arbete och förläggningen av arbetstiden. 

Förslaget om arbetstidens förläggning vid partiell sjuk- eller 
aktivitetsersättning innebär att kvarvarande arbetsförmåga i ökad 
utsträckning kan tas tillvara  

Enligt utredningens bedömning innebär förslaget om arbetstidens 
förläggning vid arbete för en försäkrad som är beviljad partiell sjuk- 
eller aktivitetsersättning att det blir lättare för en försäkrad att ta 
tillvara kvarvarande arbetsförmåga och behålla sin ersättning vid en 
arbetstidsförläggning som innebär att arbetstiden inte minskas lika 
mycket varje dag. Det bör också bli lättare att beviljas partiell ersätt-
ning i de fall där den försäkrade redan har ett arbete som innebär en 
oregelbunden förlagd arbetstid.  

Förslaget skapar bl.a. ökade möjligheter för försäkrade med psy-
kiatriska diagnoser, men även för personer med andra sjukdomar, att 
i ökad utsträckning arbeta deltid och kanske öka sin arbetsinsats 
jämfört med om de hade behövt reducera sin arbetstid lika mycket 
varje dag. Den kvarvarande arbetsförmågan som eventuellt finns hos 
dessa försäkrade kan således sannolikt med förslaget tas tillvara i 
ökad utsträckning. Vissa osäkerheter i vad som exempelvis ska krävas 
för att en förläggning av arbetstiden ska vara medicinskt motiverad 
undanröjs också genom förslaget. 
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16.4.2 Informationsinsatser om möjligheterna till arbete, 
studier etc. under tid med ersättning 

Utredningens bedömning: Försäkringskassan bör få i uppdrag 
att ge riktad information till målgrupperna om möjligheterna till 
arbete, studier etc. 

 
Skälen för utredningens bedömning: Information om regler och 
hur en reform fungerar bidrar till vilket genomslag regeländringar 
får. För att de föreslagna regeländringarna för grupp 1–3 ska få genom-
slag anser utredningen därmed att regeringen bör ge Försäkrings-
kassan uppdrag om riktade informationsinsatser till berörda försäk-
rade om de nya reglerna.  

När det gäller reglerna för steglös avräkning kan det bl.a. finnas 
försäkrade som inte tidigare varit mottagliga för tidigare information, 
men som nu skulle kunna överväga att arbeta om de fick förnyad 
information om regelverket. En påminnelse om regelverket kan också 
öka tryggheten för målgruppen vad gäller möjligheten att få behålla 
rätten till ersättning även om de försäkrade t.ex. engagerar sig i ideellt 
eller förvärvsarbetar. Detta kan också gälla personer som tillhör 
grupp 2 och 3, för vilka förutsättningarna kan ha förändrats jämfört 
med när de fick sitt beslut om ersättning och i samband med detta 
fick information om möjligheterna till vilande ersättning etc. 

Utredningen rekommenderar därmed att oavsett om de ovan 
nämnda föreslagna regeländringarna avseende arbete, studier m.m. 
under tid med ersättning blir verklighet eller inte, att Försäkrings-
kassan ska få i uppdrag att regelbundet informerar berörda försäk-
rade om deras möjligheter att pröva att arbeta etc. under tid med 
ersättning. Informationen bör även vara riktad på så sätt att den för-
säkrade får information om de möjligheter som gäller för just hans 
eller hennes ersättning. Med hänsyn till att möjligheterna ser olika 
ut för de olika målgrupperna skulle riktad information kunna minska 
risken för missförstånd.  
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17 Arbete, studier och uppdrag 
med mera – konsekvenser av 
utredningens förslag 

I detta avsnitt redovisas konsekvenser av utredningens förslag om 
möjligheterna till arbete, studier och uppdrag m.m. under tid med 
sjuk- eller aktivitetsersättning. Enligt kommittéförordningen ska 
konsekvenserna belysas för den enskilde, staten och dess myndig-
heter, kommuner, regioner, organisationer och företag. Om förslagen 
har konsekvenser för det kommunala självstyret, brottsligheten, 
sysselsättningen, offentlig service, jämställdheten mellan kvinnor och 
män eller möjligheten att uppnå de integrationspolitiska målen ska 
dessa också beskrivas. Utöver detta ska även konsekvenserna för 
små och stora företag samt för den personliga integriteten redovisas.  

Utredningen bedömer att förslagen avseende arbete, studier, 
uppdrag m.m. under tid med sjuk- eller aktivitetsersättning fram-
för allt påverkar den enskildes inkomster, statens försäkringsutgifter 
och handläggande myndigheters administrativa kostnader. Förslagen 
bedöms ha mindre effekter för företag, sysselsättningen och jäm-
ställdheten mellan kvinnor och män. Nedan beskriver utredningen 
vilken bedömning som görs kring konsekvenserna ur dessa perspektiv. 
Ur övriga perspektiv som utredningen enligt kommittéförordningen 
har att beakta bedöms inga direkta konsekvenser av förslagen uppstå. 

Ett generellt problem vid konsekvensbeskrivningar av förändringar 
i olika ersättningssystem är svårigheten att bedöma vilka volymför-
ändringar förslagen medför och när de inträffar i tid. Det beror på 
att det är svårt att förutsäga människors beteenden under nya förut-
sättningar. De beräkningar som genomförs i denna del är en kon-
sekvensberäkning under vissa givna antaganden och ska därför mer 
ses som en ungefärlig bedömning av storleksbestämningen av de 
ekonomiska effekterna än som en säker prognos om själva utfallet. 
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Beräkningarna bör därför tolkas med viss försiktighet. De admini-
strativa effekterna för myndigheter och organisationer har i möjligaste 
utsträckning stämts av med berörda parter men är av naturliga skäl 
även beroende av de volymantaganden som görs. Ändrade volymer 
får således även konsekvenser för myndigheternas administrativa 
kostnader. 

17.1 Beräkningsstöd för steglös avräkning 

Effekter för den enskilde 

Utredningen har kunnat konstatera att osäkerheten kring hur mycket 
man kan tjäna och risken för att bli återbetalningsskyldig för ut-
betald sjukersättning kan få försäkrade att avstå från arbete. Med ett 
beräkningsstöd där den försäkrade enkelt kan överblicka de ungefär-
liga ekonomiska konsekvenserna av att arbeta bedömer utredningen 
att fler ska våga att arbeta.  

Utredningen föreslår därför att Försäkringskassan utvecklar ett 
beräkningsstöd för personer som omfattas av reglerna för steglös 
avräkning. Beräkningsstödet ska underlätta för den enskilde att få en 
bättre överblick över de ekonomiska konsekvenserna av att arbeta 
med steglös avräkning genom att, givet de inkomster som den för-
säkrade uppger, beräkna hur skatter, bostadstillägg och bostads-
bidrag samt sjukersättningen påverkas.  

Effekter för myndigheter 

Förslaget innebär att Försäkringskassan behöver utveckla en it-pro-
dukt för detta ändamål. Utredningen uppskattar kostnaderna för detta 
till 5 miljoner kronor. Utredningen bedömer även att det inledningsvis 
kan medföra ökade frågor till Försäkringskassan kring beräknings-
stödets funktion genom ökat antal telefon- eller mailförfrågningar. 
Förslaget innebär således en viss ökning i administrationskostnaden 
för Försäkringskassan. 
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17.2 Fribelopp vid arbete enligt  
reglerna för steglös avräkning 

Utredningen föreslår att fribeloppet följer den allmänna inkomst-
utvecklingen i stället för den allmänna prisutvecklingen och räknas 
om med inkomstbasbeloppet enligt socialförsäkringsbalken. Fribe-
loppet har visat sig vara viktigt för vilket arbetsutbud den försäkrade 
är beredd att erbjuda. Många av de som i dag arbetar med steglös 
avräkning har inkomster som understiger fribeloppet. Höga margi-
naleffekter och risken att bli återbetalningsskyldig bidrar sannolikt 
till detta beteende. För att den enskilde individen ska kunna fortsätta 
att erbjuda samma mängd arbete krävs att fribeloppen utvecklas i takt 
med den allmänna inkomstutvecklingen. Annars kommer den försäk-
rade vid ökade löner erbjuda en mindre mängd arbete för att fortsatt 
kunna arbeta utan att inkomsterna överstiger det aktuella fribeloppet. 
En uppräkning av fribeloppet med den allmänna inkomstutveck-
lingen leder därmed till att arbetsutbudet över tid kan upprätthållas 
på dagens nivå. Med dagens regelverk blir dock utvecklingen den 
omvända. Den försäkrade behöver i genomsnitt arbeta mindre och 
mindre för att inkomsten ska hålla sig under fribeloppet och kommer 
då i genomsnitt att erbjuda ett lägre och lägre arbetsutbud. En in-
komstindexering av fribeloppet skulle därmed innebära att den en-
skilde kan använda en större del av sin arbetsförmåga utan att det 
påverkar avräkningen på sjukersättningen, vilket har en positiv effekt 
inte bara för de enskilde, utan även för samhällsekonomin som helhet.  

Effekter för den enskilde 

Höjda fribelopp för de som arbetar med steglös avräkning innebär 
att det blir mer lönsamt att arbeta än i dag. Utredningen har kunnat 
konstatera att fribeloppet över tid har urholkats. Nivån för fribe-
loppet indexeras med prisutvecklingen medan inkomsterna för de 
som arbetar har ökat snabbare än priserna. Det innebär att en person 
som i dag arbetar med steglös avräkning i genomsnitt kan arbeta i 
mindre omfattning innan inkomsterna når upp till fribeloppet, än 
vad som var fallet när systemet infördes januari 2009. Som framgår i 
avsnitt 16.1.1 har utredningen därför föreslagit att fribeloppet ska 
baseras på inkomstbasbeloppet enligt socialförsäkringsbalken i stället 
för på prisbasbeloppet. Därmed blir det mer lönsamt att arbeta i ett 
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inkomstintervall mellan dagens fribelopp och den nya nivån på fribe-
loppet genom att marginaleffekten i detta inkomstintervall sjunker. 
Å andra sidan hänger marginaleffekterna med längre upp i inkomst-
skalan, vilket således försämrar incitamenten till arbete för den som 
arbetar i större omfattning. Utredningen menar dock att det fram-
för allt är marginaleffekterna för de med lägre inkomster som behö-
ver minskas. Detta för att få människor att i större utsträckning än 
i dag pröva arbete och nyttja den restarbetsförmåga som finns. Kom-
mer människor väl ut i arbetslivet är sannolikheten större att de också 
fortsätter arbeta även om marginaleffekterna ibland är höga. 

Utredningen har också kunnat konstatera att fribeloppet i hög 
grad styr arbetsutbudet hos de som väljer att arbeta med steglös av-
räkning. Även om arbetsutbudet för många av de som arbetat enligt 
detta regelverk har ökat över tid överstiger arbetsinsatsen sällan den 
som ger en inkomst över fribeloppet.1 Det innebär att sjukersätt-
ningen inte reduceras för många av de som arbetar enligt reglerna för 
steglös avräkning. Som utredningen visat i avsnitt 15.3 är dock mar-
ginaleffekterna i många fall höga även innan inkomsterna når upp till 
fribeloppet. Marginalskatt och avtrappningen av bostadstillägg gör 
att många sällan får behålla mer än hälften av den inkomst de tjänar. 
Så är fallet även vid små inkomster.  

Utredningen bedömer dock att förslaget om ett höjt fribelopp 
framför allt kommer innebära att de som redan i dag arbetar med 
steglös avräkning kommer att arbeta lite mer. Det gäller således t.ex. 
gruppen med partiell ersättning som arbetar deltid. Gruppen med 
partiell ersättning som jobbar deltid behöver emellertid inte ha steg-
lös avräkning så länge de inte arbetar på den del de har sjukersätt-
ning. Förslaget om höjt fribelopp borde därför även kunna medföra 
att de som arbetar utan steglös avräkning i dag vågar arbeta lite mer. 
Förslaget borde således kunna påverka såväl de som jobbar med steg-
lös avräkning, de som har partiell ersättning och arbetar på den del 
de inte har sjukersättning samt kanske även de som arbetar inom 
ramen för åttondelen. 

Skälen till att man kan förvänta sig att det främst är de som redan 
arbetar som kommer att arbeta lite mer är inte bara ekonomiska. Det 
är sannolikt enklare för denna grupp att kunna utöka sin arbetsinsats 
genom en redan väletablerad kontakt med arbetslivet och en arbets-
givare som redan erbjudit dem anställning. Det första steget ut på 

 
1 ISF 2018:1. 
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arbetsmarknaden och att hitta en arbetsgivare som är villig att an-
ställa en person med nedsatt arbetsförmåga är oftast svårare än att 
utöka en redan väl fungerande relation mellan arbetsgivare och arbets-
tagare. På marginalen skulle dock ett högre fribelopp även kunna 
göra det enklare för de som inte arbetar i dag. Genom att en större 
arbetsinsats tillåts innan ersättningen trappas av, skulle det kunna bli 
enklare att hitta en nivå på arbetet som passar fler arbetsgivare, vilket 
bidrar till att sannolikheten ökar för de försäkrade att hitta ett arbete. 
Utredningen bedömer denna effekt som positiv men liten. 

Illustration med typfall 

För att tydligare belysa konsekvenserna för den enskilde redovisas 
två olika typfall som beskriver situationen för de som arbetar enligt 
reglerna för steglös avräkning. Typfallen visar det ekonomiska ut-
fallet med dagens regler respektive utredningens förslag till höjt fri-
belopp för en person med hel sjukersättning på garantinivå och en 
person med hel sjukersättning med genomsnittlig inkomstrelaterad 
sjukersättning. Beräkningarna är baserade på att den enskilde arbetar 
under ett helt år i samma utsträckning. Inkomsterna redovisas som 
månadsinkomster i stället för årsbelopp för att illustrera hur mycket 
per månad som en person med steglös avräkning kan arbeta innan 
olika avräkningar görs.2 

I typfall 1 illustreras utredningens förslag för en person med hel 
sjukersättning på garantinivå. Kopplingen till inkomstbasbeloppet 
gör att fribeloppet höjs och marginaleffekterna från reducering av 
sjukersättning uppstår vid en månadsinkomst på knappt 6 000 kro-
nor i stället för som i dag vid 4 000 kronor. Det innebär att inkomst-
nivån för när de riktigt höga marginaleffekterna inträffar förflyttas 
upp i inkomstskalan. Att fribeloppet höjs innebär också sjukersätt-
ningen börjar trappas av vid högre inkomstnivåer än i dag. Med ut-
redningens förslag är sjukersättningen helt avtrappad vid inkomster 
över 26 000 kronor per månad, vilket är ca 2 000 kronor högre än 
i dag. Av figuren framgår även marginaleffekter för de som inte har 
bostadstillägg. Marginaleffekter blir här ungefär 20 procentenheter 
lägre än för de som har bostadstillägg. 

 
2 Fribeloppet uttrycks i basbelopp och avser inkomsten under ett år. I beräkningarna har fri-
belopp och avtrappningsnivåer räknats om till månadsinkomster. 
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Figur 17.1 Typfall 1 Person med hel sjukersättning, garantinivå  
(ca 120 000 kr/år) 

 
Källa: Egna beräkningar. 

 
 
I typfall 2 illustreras effekten för en person med hel sjukersättning 
med en genomsnittlig inkomstrelaterad ersättning. Enligt utredning-
ens beräkningar är den genomsnittligt inkomstrelaterade ersättningen 
omkring ca 160 000 kronor per år. Effekten av utredningens förslag 
blir även i detta typfall att intervallet för när sjukersättningen trappas 
av förskjuts med omkring 2 000 kronor upp i inkomstskalan. Med 
utredningens förslag blir sjukersättningen helt avtrappad vid en 
månadsinkomst på ca 33 000 kronor. Med dagens regler är ersätt-
ningen helt avtrappad vid 31 000 kronor per månad. Eftersom 
inkomstnivån i detta typfall är högre in i typfall 1 kommer bostads-
tillägget att vara bortreducerat vid en lägre inkomst än i typfall 1. 
Det innebär att marginaleffekten sjunker till ca 80 procent vid en 
arbetsinkomst på ca 14 000 kronor per månad. För en person med 
inkomstrelaterad ersättning blir därmed utbytet av arbete något 
större än för en person med sjukersättning på garantinivå i 
inkomstintervallet 14 000–23 000 kronor per månad. 
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Figur 17.2 Typfall 2 Person med hel inkomstrelaterad sjukersättning 
genomsnittligt belopp (ca 160 000 kronor per år) 

 
Källa: Egna beräkningar. Effekter för försäkringen. 

 
 
I avsnitt 15.2 beskrevs utvecklingen av antalet och andelen som ar-
betar med steglös avräkning. Där framgår att det i dag är en begränsad 
grupp som använder steglös avräkning. Eftersom populationen som 
kan använda steglös avräkning succesivt minskar har antalet per-
soner som använder steglös avräkning också minskat över tid. Dock 
har antalet personer som arbetar enligt reglerna för steglös avräkning 
inte minskat i samma takt som den totala populationen som om-
fattas av regelverket. Därmed har andelen av den samlade popula-
tionen som arbetar med steglös avräkning ökat över tid. Under de 
senaste åren tycks andelen med steglös avräkning ha planat ut och 
stabiliserats på en nivå kring 4 procent. Dock fortsätter den popula-
tion som kan använda sig av steglös avräkning att minska. Omkring 
40 procent av denna population är i dag äldre än 60 år. Det innebär 
att antalet personer som kan omfattas av steglös avräkning succesivt 
minskar. Höjningen av pensionsåldern 2023 innebär att utflödet från 
sjukersättningen sannolikt blir låg detta år. Minskningen av antalet 
försäkringstagare stannar därför av under 2023 men återgår till nor-
malt utflöde, året efter. Därmed kommer andelen personer som 
använder steglös avräkning att minska med några procentenheter. 
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Allt annat lika, och oaktat den pågående minskningen av popula-
tionen, antar dock utredningen att förslaget i sig medför att fler 
kommer pröva möjligheten att arbeta med steglös avräkning. Det 
finns emellertid ett antal skäl till att utredningen inte bedömer att 
effekten blir så omfattande. Dels är arbetsförmågan med stor sanno-
likhet begränsad hos många av dem som kan använda steglös avräk-
ning, dels finns det svårigheter att hitta passande arbeten och arbets-
givare som är villiga att anställa personer med nedsatt arbetsförmåga. 
Utredningens förslag minskar marginaleffekterna vid låga inkomster 
men fortfarande finns det höga marginaleffekter vid högre inkomster. 
Det gör det ekonomiska utbytet av arbete begränsat i dessa inkomst-
skikt. Utredningens bedömning är därför att förslaget framför allt 
kommer öka arbetsutbudet för de som redan har ett arbete. Många 
av de som arbetar i dag har inkomster som understiger fribeloppet. 
Utredningens bedömning är att det kommer vara så även med ut-
redningens förslag om höjt fribelopp. Därmed blir effekten på den 
utbetalda sjukersättningen i princip oförändrad.  

På marginalen är det emellertid rimligt att anta en viss, om än liten, 
ökning av arbetsutbudet som påverkar försäkringskostnaderna. Ett 
enkelt räkneexempel, utifrån en person med hel ersättning, kan 
illustrera vad det skulle kunna innebära för försäkringens utgifter. 
Om andelen som arbetar med steglös avräkning ökar till 5 procent av 
den totala populationen, innebär det att antalet personer som arbetar 
med steglös avräkning ökar med omkring 1 000 personer. Om ytter-
ligare 1 000 personer, som i dag inte arbetar med steglös avräkning, 
skulle börja arbeta och har en årsinkomst på 100 000 kronor skulle 
det med utredningens förslag om ett nytt fribelopp innebära att 
kostnaderna för sjukersättningen reduceras med ca 15 miljoner kro-
nor.3 I de fall bostadstillägg och arbetsskadelivränta betalas ut kom-
mer även dessa ersättningsslag påverkas.   

 
3 Fribeloppet vid hel ersättning höjs enligt utredningens förslag till 1 IBB (68 200 kronor år 2021). 
Reduceringsinkomst: 100 000–68 200 kronor=31 800 kronor. Reducering med 50 procent ger 
15 900 kronor. Besparing steglös avräkning blir då 15 900 kronor*1 000 personer =15,9 miljoner 
kronor. 
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Effekter för myndigheter 

Utredningens bedömning är att relativt få personer kommer beröras 
av förslaget med höjda fribelopp. Det torde innebära relativt begräns-
ade konsekvenser för Försäkringskassans administration avseende 
sjukersättning, bostadstillägg och arbetsskadelivräntor. Utredningen 
bedömer inte att förslaget får några större ekonomiska konsekvenser 
på Försäkringskassans förvaltningsanslag men att det kräver upp-
datering av interna instruktioner och beräkningshjälpmedel. För-
slaget kommer också kräva ändringar i Försäkringskassans it-system. 
Utredningen bedömer att detta kan ta i anspråk ca 100 timmar. Med 
en antagen timkostnad på ca 2 000 kronor uppskattar utredningen 
kostnaden för utveckling av it-system till följd av förslagen till ca 
200 000 kronor. 

Den generella utvecklingen av antalet personer som använder 
steglös avräkning har under de senaste åren inneburit att färre och 
färre sådana ärenden behöver hanteras av Försäkringskassan. Det är 
en utveckling som kommer fortsätta och torde enligt utredningens 
bedömning innebära att administrationen av ärenden med steglös 
avräkning succesivt minskar över tid. Denna bedömning gäller även 
om det, till följd av utredningens förslag, förväntas bli en begränsad 
ökning av personer som arbetar enligt reglerna för steglös avräkning 
allt annat lika.  

17.3 Mer flexibel vilande ersättning vid arbete för 
personer med sjuk- och aktivitetsersättning 

Införandet av en mer flexibel vilande ersättning vid arbete förväntas 
ha effekter på den utbetalda sjuk- och aktivitetsersättningen, den en-
skildes vilja och möjligheter att delta i arbetslivet och på Försäk-
ringskassans administration. 

Effekter för den enskilde 

En större flexibilitet av hur stor del av sjuk- eller aktivitetsersätt-
ningen som kan begäras vilande vid arbete, kan enligt utredningens 
mening förväntas leda till att fler vill och vågar arbeta med vilande 
ersättning. Hur många som i praktiken kommer arbeta enligt detta 
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regelverk är dock inte bara en fråga om arbetsutbud utan kräver 
också att det finns en efterfrågan. En större flexibilitet i möjligheten 
till vilande ersättning ökar dock sannolikheten för att arbetsgivare 
och arbetstagare hittar en tjänstgöringsomfattning som passar båda 
parter. En ökad flexibilitet kan således påverka både utbudet och 
efterfrågan av personer med sjukersättning och aktivitetsersättning. 
För den enskilde handlar det om ökade möjligheter att erbjuda hela 
sin restarbetsförmåga och inte behöva lägga sig på en nivå som an-
tingen är under eller över denna nivå. Dessutom ger det mer flexibla 
möjligheter att använda en mer tillfälligt förbättrad arbetsförmåga 
till att pröva att arbeta. Därmed kan den enskildes restarbetsförmåga 
tillvaratas på ett bättre sätt än i dag och möjligheterna för att erfar-
enheterna från arbetslivet blir lyckade ökar. Därmed ökar också 
sannolikheten för att den försäkrade successivt ska vilja erbjuda ett 
större arbetsutbud och i förlängningen kunna försörja sig helt eller 
delvis genom arbete under längre perioder. För arbetsgivare ger det 
också större möjligheter att kunna erbjuda arbete. Det ger dels en 
större flexibilitet i tjänstgöringens omfattning, dels en flexibilitet i 
periodiciteten som arbete kan erbjudas, i och med att även kortare 
arbetsinsatser ska vara lättare att genomföra för personer som får 
sjuk- eller aktivitetsersättning.  

Utredningen konstaterade i avsnitt 15.4.1 att det ekonomiska 
utbytet av arbete i de allra flesta fall är gott, vilket illustreras i 
tabell 15.1. Det som i dagens system gör att det inte alltid är lönsamt 
att arbeta är att ersättningen inte alltid kan vara vilande i samma 
omfattning som arbetets omfattning. Med det förslag utredningen 
lämnar i detta betänkande blir det emellertid möjligt. Därmed blir 
det ekonomiska utbytet av arbete positivt så länge lönen är högre än 
sjuk- eller aktivitetsersättningen. Hur stor den positiva effekten blir 
är därför beroende av vilken lön den enskilde får vid arbete. Lönens 
storlek påverkar både hur mycket skatt som betalas och hur stor en 
eventuell reducering av bostadstillägg och bostadsbidrag blir. 

Konsekvenser för försäkringen  

Utredningen har i avsnitt 15.4.1 redogjort för möjliga förklaringar 
till varför fler inte arbetar med vilande ersättning. Förklaringarna 
handlar dels om att de försäkrade har begränsade möjligheter till 
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arbete genom att många har så pass nedsatt arbetsförmåga att de 
saknar restarbetsförmåga, dels om att det är svårt att hitta ett arbete 
som matchar den enskildes restarbetsförmåga. En annan förklaring 
som ofta lyfts fram är rädslan för att en uppvisad arbetsförmåga ska 
leda till att ersättningen minskas eller dras in. Även om utredningens 
förslag underlättar inträdet på arbetsmarknaden sett till alla dessa 
perspektiv kvarstår dock ett strukturellt problem på dagens arbets-
marknad för personer med nedsatt arbetsförmåga vad gäller svårig-
heten att hitta ett arbete. Kraven i arbetslivet är ofta höga och perso-
ner med nedsatt arbetsförmåga väljs ofta bort i konkurrensen med 
andra personer. 

I dag är det omkring 2 000 personer som arbetar med vilande sjuk-
ersättning. Som jämförelse kan nämnas att det är omkring 6 000 per-
soner som arbetar enligt reglerna för steglös avräkning. De försäk-
rade som omfattas av reglerna för steglös avräkning är i dag något 
fler än de som omfattas av reglerna för vilande ersättning vid arbete. 
Att det är färre som arbetar med vilande ersättning än steglös avräk-
ning förklaras dock inte enbart av att antalet personer i respektive 
grupp skiljer sig år. Även som andel av respektive population är det 
betydligt färre som arbetar med vilande ersättning än med steglös 
avräkning. En delförklaring till detta kan vara att de som beviljats 
sjukersättning enligt reglerna som gäller fr.o.m. 1 juli 2008 och där-
med omfattas av systemet med vilande ersättning i genomsnitt har 
en lägre arbetsförmåga än de som beviljats sjukersättning innan detta 
datum. Regelförändringarna 2008 innebar ett striktare regelverk för 
att beviljas sjuk- och aktivitetsersättning. Mot bakgrund av detta re-
sonemang bedömer utredningen att potentialen hos de som i dag har 
rätt till vilande ersättning att öka sitt arbetsutbud generellt sätt är 
begränsat även om det på marginalen finns människor som kan och 
vill arbeta, eller öka den arbetsinsats som redan utförs.  

Utredningens förslag innebär emellertid en generösare bedömning 
av rätten till sjuk- och aktivitetsersättning. Det innebär att de som 
beviljas ersättning framöver i genomsnitt har en högre arbetsför-
måga än de som finns i systemet i dag. Förutsättningarna för att vilja 
prova arbete med vilande ersättning torde därmed vara större i denna 
framtida grupp än hos de som har ersättning i dag.  

Sammantaget leder detta enligt utredningens bedömning till att 
något fler än i dag skulle kunna vilja arbeta med vilande ersättning. 
Hur många det handlar om är svårt att bedöma. Om antalet personer 
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som arbetar med vilande ersättning skulle öka så att andelen med 
vilande ersättning uppnår samma andel som i dag arbetar med steglös 
avräkning, skulle det innebära att ytterligare 2 200 personer har sin 
sjukersättning helt eller delvis vilande. Eftersom underlag kring hur 
fördelningen av vilande ersättning ser ut mellan helt och delvis vil-
ande ersättning saknas antar utredningen att de som i dag har vilande 
ersättning i genomsnitt har det på halvtid. Givet att den genom-
snittliga sjukersättningen i dag är ca 110 000 kronor per år innebär 
det en besparing på ca 90 miljoner kronor.4  

Antal personer som har vilande aktivitetsersättning är i dag om-
kring 2 000 personer eller ca 6 procent av populationen. Utredningen 
har i kapitel 13 uppskattat att inflödet till aktivitetsersättningen 
skulle kunna öka med 3 000 personer per år om utredningens förslag 
genomförs. Utredningens förslag innebär emellertid att de som kan 
komma att beviljas aktivitetsersättning med de nya reglerna sanno-
likt har en genomsnittligt bättre arbetsförmåga än de som har aktivi-
tetsersättning i dag. En rimlig uppskattning är därför att andelen av 
ersättningstagarna som arbetar med vilande aktivitetsersättning på 
sikt kommer vara större än i dag. Hur många det handlar om är 
naturligtvis svårt att uppskatta. Om 30 procent av de personer som 
med de nya reglerna beviljas ersättning skulle arbeta med vilande er-
sättning skulle det innebära ytterligare 900 personer med vilande 
ersättning. Samtidigt är det rimligt att flexiblare möjligheter till 
arbete ökar andelen personer med vilande ersättning även bland de 
som i dag har aktivitetsersättning. Om denna andel skulle öka från 6 
till 10 procent skulle antalet med vilande ersättning i denna grupp 
öka med ca 1 100 personer. Det ger sammantaget en ökning med 
ca 2 000 personer. Under liknande antaganden som för beräkningen 
av vilande sjukersättning och en genomsnittlig årlig ersättning om 
ca 80 000 kronor per år innebär det en besparing på ca 60 miljoner 
kronor.  

Utredningen har i betänkandet argumenterat för vikten av mer 
flexibla regler för vilande ersättning och av en större flexibilitet kring 
när och hur anmälan av arbete ska kunna göras till Försäkrings-

 
4 Individen får behålla 25 procent av den ersättning som begäres vilande. Det innebär att staten 
inte behöver betala 75 procent av 110 000 kronor dvs. 82 500 för varje person som begär vil-
ande ersättning. Vid ett antagande om att den vilande ersättningen i genomsnitt ges på halvtid 
innebär en besparing på 41 250 kronor per person. Om en besparing på 41 250 kronor gör 
2 200 personer innebär det en besparing på ca 90 miljoner kronor. Till detta kommer statlig 
ålderspensionsavgift. 
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kassan. Syftet med detta är att göra det enklare för personer med 
sjuk- eller aktivitetsersättning att ta tillvara även en liten arbetsför-
måga eller en tillfällig möjlighet till arbete som uppstår. Om detta 
faller väl ut skulle det kunna innebär att något fler personer än vad 
som antagits ovan väljer att prova arbete med vilande ersättning men 
att det i genomsnitt gör det i lägre omfattning än i dag. Det innebär 
att fler prövar arbete med vilande ersättning men nödvändigtvis inte 
att kostnaderna i beräkningsexemplen ovan förändras.  

Konsekvenser för myndigheter 

Med fler personer som använder möjligheten till vilande sjuker-
sättning ökar också Försäkringskassans administration. Ny ersätt-
ning ska beräknas för fler ärenden än i dag och fler ärenden ska följas 
under period med vilande ersättning för att veta vad individen tänker 
göra efter att vilandeperioden upphör (dvs. inte bara administration 
kopplat till själva beslutet och utbetalningen under vilandeperio-
den). Därtill behöver blanketter och beslutsmallar ändras. I dag han-
teras mycket av handläggningen av den vilande ersättningen manuellt. 
För att möjliggöra handläggningen av en mer flexibel vilande ersätt-
ning krävs därför att ett nytt it-stöd utvecklas.  

Utredningen bedömer inledningsvis att effekterna av reformen är 
liten men kan succesivt komma att öka. Enligt bedömningen ovan 
antas 2 200 fler personer använda möjligheten till vilande sjukersätt-
ning och omkring 2 000 personer vilande aktivitetsersättning. Det 
ger sammantaget omkring 4 200 fler ärenden med vilande ersättning 
att handlägga. Styckkostnaden för handläggning av sjukpenningären-
den är enligt Försäkringskassans årsredovisning 2020, 6 730 kronor. 
Motsvarande styckkostnad för handläggning av ärenden med aktivi-
tetsersättning är 13 186 kronor. Styckkostnaden avser emellertid 
den totala kostnaden för handläggning av ärenden i respektive system, 
där den vilande ersättningen är en del av den totala kostnaden. Ut-
redningen ser ingen anledning till att kostnaderna för handläggning 
av vilande aktivitetsersättning skulle vara annorlunda än vilande sjuk-
ersättning och saknar närmare uppgifter om vad handläggning av vil-
ande ärenden kostar i dag. Med utgångspunkt från styckkostnaden för 
handläggning av ärenden med sjukersättning, antar utredningen att 
handläggningskostnaden för vilande ersättning utgör ca 15 procent av 
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den totala handläggningskostnaden för sjukersättning. Det innebär 
således en handläggningskostnad på ca 1 000 kronor per ärende. Med 
ytterligare 4 200 ärenden med vilande ersättning uppskattar utred-
ningen denna kostnad till ca 4,2 miljoner kronor.  

För att en mer flexibel vilande ersättning ska vara möjlig att hand-
lägga måste Försäkringskassan utveckla ett nytt it-stöd för handlägg-
ning av vilande sjuk- och aktivitetsersättning. Utredningen uppskattar 
denna kostnad till ca 20 miljoner kronor.  

17.4 Vilande ersättning vid studier  
i den omfattning studierna bedrivs 

Utredningen föreslår ökade möjligheter till partiellt vilande sjuk- 
och aktivitetsersättning vid studier samt utökad prövotid för studier. 
Utredningen bedömer att dessa regler går hand i hand där många 
inledningsvis prövar studier för att sedan övergå i vilande ersättning 
för studier. I avsnittet görs ingen separat konsekvensanalys av respek-
tive förslag utan de hanteras som en helhet. Utredningen gör bedöm-
ningen att förslagen har effekter för den enskildes vilja och möjlig-
heter att studera, försäkringens utgifter och på Försäkringskassans 
administration.  

Effekter för den enskilde 

Som framgått i avsnitt 15.4.5 bedömer utredningen att ett hinder för 
försäkrade att nyttja möjligheten till vilande sjukersättning för 
studier är att det i dag inte är möjligt att ha sin sjuk- eller aktivitets-
ersättning partiellt vilande vid studier. Att hela ersättningen ska för-
klaras vilande, oavsett studiernas omfattning, bedöms därmed som 
ett stort hinder för att fler ska våga använda möjligheten att studera 
med vilande ersättning och har således en återhållande effekt på 
antalet personer som studerar.  

Eftersom sjuk- eller aktivitetsersättningen bara kan vara vilande 
för studier på heltid och studiemedel bara kan beviljas för den tid 
som studierna faktiskt upptar, innebär det att det för en person med 
sjuk- eller aktivitetsersättning på heltid som vill studera på deltid 
krävs att hela sjukersättningen eller aktivitetsersättningen förklaras 
vilande. Därmed uppstår ett finansieringsglapp som för många kan 
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innebära ett hinder för att vilja pröva att studera. Med utredningens 
förslag blir det dock i större utsträckning möjligt att ha sin ersätt-
ning partiellt vilande i den omfattning som studierna de facto be-
drivs. Utredningen bedömer att denna möjlighet kommer leda till 
att fler ska kunna och våga att pröva att studera med vilande ersätt-
ning. Med fler som vågar att pröva studier är utredningens bedöm-
ning att fler även lyckas. Lyckade deltidsstudier kan också inspirera 
till vidare studier och att senare våga pröva studier på heltid, vilket i 
förlängning kan leda till en väg ut i arbetslivet. 

De ekonomiska konsekvenserna för den enskilde varierar från fall 
till fall. Utfallet är i hög grad beroende av sjukersättningens eller 
aktivitetsersättningens storlek och hur mycket den försäkrade väljer 
att använda studiemedelssystemet i form av lån och bidrag. På för-
hand kan det dessutom vara svårt för den enskilde att få överblick 
över de ekonomiska konsekvenserna av att studera då sjuk- och akti-
vitetsersättning är skattepliktiga medan studiemedlet är en skattefri 
ersättning. Med följande typfall beskrivs situationen för en person 
med hel sjukersättning på garantinivå och en person med hel genom-
snittlig inkomstrelaterad sjukersättning. För båda dessa typfall be-
skrivs situationen vid helt respektive halvt vilande sjukersättning för 
studier. 

För en person med hel sjukersättning på garantinivå hamnar den 
disponibla inkomsten efter skatter och bidrag på ca 156 000 kronor 
per år. För en person som väljer att studera med vilande sjukersätt-
ning och tar hela det studiebidrag och det studielån som är möjligt 
kommer ersättningen vid studier att bli omkring 15 500 kronor högre 
per år än vid hel sjukersättning. Även om studiemedlet i detta fall är 
lite lägre än sjukersättningen är det en skattefri inkomst. Vid vilande 
sjukersättning har individen dessutom rätt att behålla bostadstilläg-
get även om det trappas av mot ökade inkomster. I de flesta fall är 
inkomsten från studier inte så stora att någon reducering av bostads-
tillägget blir aktuell. Sammantaget innebär det att inkomsten vid 
studier ofta är högre än vid sjukersättning.  

Om samma person väljer att studera på halvtid så kommer han 
eller hon att behålla halva sjukersättningen och betala skatt på denna 
del samt kunna få hälften av det studiemedel som man är berättigad 
till vid heltidsstudier. Vid en inkomst på denna nivå reduceras inte 
bostadstillägget vilket sammantaget ger en högre inkomst än vid hel 
sjukersättning men en något lägre inkomst än vid heltidsstudier. 
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Tabell 17.1 Inkomstförändring för person med sjukersättning som väljer 
att studera med vilande sjukersättning  

  Sjukersättning Studier  

  100% 100% 50% 
Person med garantiersättning 

Sjukersättning  120 432  60 216 
Studiemedel   109 280 54 640 
Bostadstillägg  62 640 62 640 62 640 
Skatt  26 585  11 654 
Disponibel 
inkomst 

 
156 487 171 920 165 842 

     

Person med genomsnittlig sjukersättning 

Sjukersättning  159 168  79 584 
Studiemedel   109 208 54 640 
Bostadstillägg  38 624 62 640 62 640 
Skatt  38 686  16 436 
Disponibel 
inkomst 

 
159 106 171 920 180 428 

Källa: Egna beräkningar. 
Anm. Studiemedel är beräknat på maximal ersättning vid generellt bidrag. Möjlighet finns till högre 
studiemedel om särskilda behov finns. 

Effekter för försäkringen 

I den utsträckning det i dag finns personer som studerar på deltid 
men har hela sjukersättningen eller aktivitetsersättningen vilande 
innebär förslaget ökade försäkringskostnader. Utredningens bedöm-
ning är dock att det i dag är väldigt få som befinner sig i denna 
situation och denna effekt bedöms som väldigt liten. En något större 
effekt kan dock förväntas komma från de som i dag väljer att helt 
avstå från studier då de vid studier inte kan ha annat än helt vilande 
ersättning. En ökning av antalet personer som väljer att studera vare 
sig det handlar om helt eller delvis vilande ersättning innebär minskade 
försäkringskostnader för sjukersättningen och aktivitetsersättningen. 
Som konstaterades i avsnitt 15.2.1 är det i dag ett hundratal personer 
som studerar med vilande sjukersättning. Utredningens bedömning 
är att det finns en ökningspotential i antalet personer som väljer att 
studera med vilande ersättning. Potentialen är emellertid begränsad. 
Det finns en naturlig begränsning som både kommer från de försäk-
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rades allmänna hälsotillstånd, där många har så pass nedsatt arbets-
förmåga att utbildning knappast är aktuellt, och en åldersmässig 
begränsning i studiemedelssystemet som inte tillåter studiemedel för 
personer äldre än 56 år.5 Mot bakgrund av att det i dag är så pass få 
som använder möjligheten till vilande sjuk- eller aktivitetsersättning 
för att studera och att förslaget i praktiken inte berör alla med sjuk-
ersättning, gör utredningen bedömningen att förslaget åtminstone 
inledningsvis inte kommer innebära någon större ökning av antalet 
som studerar med vilande sjuk- eller aktivitetsersättning. Även vid 
en fördubbling av dagens antal handlar det om ett begränsat antal 
personer, vilket leder till en väldigt liten minskning av den utbetalda 
sjukersättningen och aktivitetsersättningen. Baserat på den genom-
snittliga ersättningen för de som 2020 hade sjukersättning (ca 
110 000 kronor per år) skulle 500 personer som går från hel till halv 
sjukersättning innebära en besparing på 27,5 miljoner kronor. 

I aktivitetsersättningen är det fler som studerar än i sjukersätt-
ningen. Om det blir enklare att ha vilande ersättning för studier kan 
det också antas att fler av dem som har aktivitetsersättning vill pröva 
att studera. Man kan således förvänta sig att förslaget ger en positiv 
effekt både på antalet som väljer att ha vilande ersättning för prö-
votid för studier och de som sedan väljer att fortsätta studera med 
vilande ersättning. I dag är det omkring 500 personer per år som har 
prövotid för studier och ca 1 700 personer som har vilande aktivi-
tetsersättning för studier. Sammantaget innebär det att ca 2 200 per-
soner antingen har prövotid för studier eller bedriver studier med 
vilande aktivitetsersättning, se avsnitt 15.2.2 En fördubbling av detta 
antal, dvs. en ökning med 2 000 personer skulle givet att studier be-
drivs på halvtid, innebära en besparing av aktivitetsersättningen med 
80 miljoner kronor. Detta beräknat på en genomsnittlig ersättning 
hos de som i dag har aktivitetsersättning på ca 80 000 kronor per år.6  

Även om det i närtid inte kan förväntas ske någon större ökning 
av antalet personer som prövar studier under tid med sjuk- eller 
aktivitetsersättning kan de generösare reglerna kring rätten till dessa 
ersättningar som utredningen föreslår på sikt innebära att antalet 

 
5 Bidrag kan beviljas till och med det år man fyller 56 år. Från och med 2022 höjs åldersgränsen 
till 60 år. Rätten till studielån begränsas från och med det år man fyller 47, från 2022 gäller 
51 år. 
6 Genomsnittet är beräknat med hänsyn tagen till den omfattning som aktivitetsersättning 
betalas ut på. De som vill och kan studera antas göra det på heltid i dag. Utredningens förslag 
berör således bara de som vill studera mindre än heltid. Eftersom vi inte vet vilken omfattning 
studier kommer bedrivas antar vi att de bedrivs på halvfart. 
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personer ökar i större utsträckning. För detta talar det faktum att de 
som med utredningens förslag kan beviljas sjuk- eller aktivitetser-
sättning i genomsnitt har en mindre nedsättning av arbetsförmågan 
än dagens ersättningstagare. Det innebär att efterfrågan på utbild-
ningsplatser kan öka. För att utredningens förslag ska få den effekt 
som avses, att fler i den aktuella målgruppen väljer att studera, är det 
centralt att utbildningsanordnare kan möta de krav på utbildningen 
som ställs från denna målgrupp. Redan i dag finns en utmaning för 
komvux och andra studieanordnare att allt fler grupper med studie-
ovana söker sig dit, samtidigt som det saknas omfattande stöd för 
att elever med dessa större behov ska kunna genomföra och fullfölja 
sina studier. Utredningen ser därmed att med fler från denna mål-
grupp som söker sig till olika utbildningar kommer kostnaderna för 
utbildning att öka då behovet av stöd och hjälp för att kunna delta i 
utbildning är större i denna grupp än hos andra. Den aktuella mål-
gruppen är emellertid diversifierad där en del kommer behöva mer 
stöd och andra mindre. Att på förhand uppskatta hur omfattande 
behov som finns av ytterligare resurser till utbildningssektorn är där-
för svårt. Utredningen anser därför att regeringen noga bör följa 
denna utveckling över tid så att utbud och efterfrågan på utbildning 
för den aktuella gruppen går hand i hand. I den utsträckning ytter-
ligare resurser krävs till utbildningssektorn för att förslaget ska få 
avsedd effekt, får detta bli en del av den förhandling om medel som 
sker inom ramen för statens bidrag till kommunsektorn.  

Administrativa effekter för Försäkringskassan 

Vid införandet av de föreslagna förändringarna kommer en revider-
ing krävas av Försäkringskassans styrande och stödjande dokument 
som information på webbplatsen, vägledning och processbeskriv-
ning, ansökningsblanketter och brevmallar samt en omarbetning av 
de utbildningar som Försäkringskassan genomför. Därtill kommer 
de kostnader för utveckling av it-stödet som regeländringarna med-
för. Försäkringskassan beräknade denna kostnad vid ett införande 
2016 till ca 1,2 miljoner kronor. Utredningens bedömning är att denna 
nivå är en rimlig utgångspunkt även vid ett införande 2023, dock 
med en justering av den prisökningen som skett under dessa år. 
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Utredningen bedömer därför att de sammantagna administrativa kost-
nader uppgår till 2 miljoner kronor.  

Konsekvenser för studiemedelssystemet 

Med fler som studerar ökar administrationen i studiemedelssystemet. 
Utredningens bedömning är dock att det åtminstone inledningsvis 
handlar om ett begränsat antal personer som väljer att ha sin sjuker-
sättning och aktivitetsersättning vilande för att studera. Ovan har 
beräkningsexempel för konsekvenser i sjuk- och aktivitetsersätt-
ningen redovisats för en ökning om ca 2 500 personer. Om dessa 
2 500 beviljas studiemedel på i genomsnitt halv studietakt innebär 
det ökade utgifter för studiemedelsystemet om ca 137 miljoner kro-
nor.7 Effekterna för studiemedelsystemets administration bedöms 
bli begränsade och utredningen bedömer att Centrala studiemedels-
nämnden klarar en sådan marginell ökning inom befintlig ram. 

17.5 Ökade möjligheter att delta i ideellt arbete, 
föreningsverksamhet, fritidsverksamhet, 
hemarbete m.m. 

Förslaget kan förväntas ha en positiv effekt på antalet personer med 
sjuk- eller aktivitetsersättning som deltar i samhällslivet genom upp-
drag, ideellt arbete, fritidsverksamhet m.m. Eftersom detta kan göras 
utan att ersättningen reduceras har det inga konsekvenser för utgift-
erna inom vare sig sjuk- eller aktivitetsersättningen. Däremot har det 
administrativa konsekvenser för Försäkringskassan. Förslaget inne-
bär t.ex. ett förtydligande av vilka sysslor som kan utföras utan att 
de behöver anmälas till Försäkringskassan och till hur stor del dessa 
kan utföras. Det leder enligt utredningens mening till att färre fall än 
i dag behöver anmälas till Försäkringskassan och därmed behöver 
Försäkringskassan också bedöma färre ärenden. Det får vidare 
administrativa effekter, såsom revideringar av styrande och stödjande 
dokument samt utbildningar. Det kan också, åtminstone inlednings-
vis, innebära en ökning av antalet frågor från de försäkrade till 

 
7 Lång och bidrag per vecka vid halvtidsstudier uppgår till 1 366 kronor/vecka. Vid 40 stu-
dieveckor innebär det ca 54 600 kronor per år. Om 2 500 ytterligare söker studiemedel på 
denna nivå innebär det 54 600*2 500=110 miljoner kronor. 
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handläggare, vilket ökar handläggningskostnaderna. Det kan också för 
personer som får aktivitetsersättning och ansöker om en ny period 
eller om en övergång till sjukersättning leda till ett utökat informa-
tionsinhämtande och mer tidskrävande utredningar i samband med 
nya beslut. Sammantaget bedömer dock utredningen att förslaget 
innebär minskade administrativa kostnader för Försäkringskassan. 
Utredningen saknar dock underlag för att mer exakt kunna kostnads-
beräkna storlek på denna minskning. 

17.6 Ett arbetsmarknadspolitiskt ramprogram införs 

Utredningen föreslår att ett nytt arbetsmarknadspolitiskt rampro-
gram ska inrättas för försäkrade som beviljats aktivitetsersättning 
för nedsatt arbetsförmåga och som har behov av sådana insatser från 
Arbetsförmedlingen som syftar till att den försäkrade ska få eller 
återfå arbetsförmåga under tiden med ersättning. Att klarlägga om 
den försäkrade kan a delta i programmet ska ske i samråd mellan 
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. 

Ramprogrammet bör innefatta insatser som avser arbetsförbered-
ande insatser och arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser som är 
anpassade till den enskildes behov.  

Effekter för den enskilde 

Förslaget förväntas medföra att fler försäkrade får mer ändamåls-
enligt stöd för att kunna få eller återfå arbetsförmåga och därmed 
kunna försörja sig själva genom förvärvsarbete. Det finns redan i dag 
samarbeten mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan med 
fokus på stöd till unga som beviljas aktivitetsersättning. Inte minst 
eftersom kraven att beviljas aktivitetsersättning enligt förslagen i 
detta betänkande kommer bli aningen mer generösa behöver dock 
än mer göras i detta avseende. I dag är det också få av de försäkrade 
som har aktivitetsersättning för nedsatt arbetsförmåga som deltar i 
det förstärkta samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och Försäk-
ringskassan. Under 2020 var det 1 100 personer med aktivitetser-
sättning som fick rehabiliteringsinsatser inom ramen för det för-
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stärkta samarbetet.8 Utredningens bedömning är att det bör vara fler 
personer som har medicinska förutsättningar att ta del av insatser 
hos Arbetsförmedlingen.  

Systemet med aktivitetsersättning ska ge ekonomisk trygghet vid 
nedsatt arbetsförmåga. Det är också angeläget att tillvarata möjlig-
heter till utveckling för att få eller återfå arbetsförmåga för att kunna 
komma ut i arbete för de personer med aktivitetsersättning som har 
förutsättningar för detta. Det föreslagna ramprogrammet förväntas 
alltså kunna bidra till att fler personer som har förutsättningar för 
det ska få relevant stöd för att återfå arbetsförmåga och på sikt kunna 
få ett arbete. Utan ett aktivt stöd och hjälp av berörda aktörer är det 
risk att personer som har potential att återfå arbetsförmåga ändå blir 
kvar mer permanent i sjukförsäkringen.  

Visserligen innebär beviljad aktivitetsersättning för de allra flesta 
personer att individens ekonomi stärks. Samtidigt innebär det att 
ifall personen blir kvar länge i sjukförsäkringen och t.ex. även fort-
sätter med sjukersättning när han eller hon fyller 30 år, kommer 
personen få lägre inkomster än personer i motsvarande åldrar som 
förvärvsarbetar. Ersättningen för dessa personer är ofta på garanti-
nivå, vilket också medför en låg ålderspension. Även dessa aspekter 
gör det angeläget att fler unga försäkrade ska får mer ändamålsenligt 
stöd för att kunna få eller återfå arbetsförmåga och därmed på kunna 
försörja sig själva genom förvärvsarbete. 

Effekter för försäkringen 

Som nämnts tidigare är syftet med införande av ramprogrammet att 
fler försäkrade ska kunna få eller återfå arbetsförmåga och därmed 
kunna försörja sig själva genom förvärvsarbete. Det kommer på sikt 
minska försäkringskostnaderna eftersom den totala tiden en för-
säkrad har behov av aktivitetsersättning förväntas minska. Denna 
effekt torde dock uppstå först om ett tag, varför det initialt förväntas 
bli ökade kostnader med införande av detta ramprogram.  

 
8 Myndigheterna konstaterar att antalet för 2020 kan ha påverkats av pandemin och svårig-
heten för både Arbetsförmedlingen och dess fristående aktörer att hitta relevanta arbets-
träningsplatser och övriga aktiviteter hos arbetsgivare, se t.ex. Försäkringskassan och Arbets-
förmedlingen, Insatser för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning, 
rapport 2021-05-07. Dock kan noteras att motsvarande siffa för 2019 var likartat (och uppgick 
2019 till 1 168 personer).  
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Genom införandet av det arbetsmarknadspolitiska ramprogrammet 
för unga med aktivitetsersättning beräknas styckkostnaderna för 
programmet vara högre jämfört med kostnaderna för insatser inom 
ramen för det nuvarande så kallade förstärkta samarbetet mellan 
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Detta antagande base-
ras framför allt på att den försäkrade förväntas få mer insatser inom 
ramen för det nya ramprogrammet. Beräkningen baseras på en jäm-
förelse med ungefärliga kostnader för det nuvarande befintliga för-
stärkta (rehabiliterings-) samarbetet mellan Försäkringskassan och 
Arbetsförmedlingen.9 Beräkningen baseras vidare på ett antagande 
att en försäkrad i genomsnitt deltar 12 månader i programmet. 
Kostnaden för deltagande i programmet antas därför uppgår till ca 
62 000 kronor per år och person. Kostnaden för att delta i rehabili-
teringsinsatser inom ramen för det förstärkta samarbetet uppgår 
i dag i genomsnitt till ca 51 600 kronor per år och person.10 Utred-
ningen gör antagandet att ramprogrammet kommer kosta ca 20 pro-
cent mer per person och år, jämfört med det nuvarande förstärkta 
samarbetet. Det innebär en ökad kostnad med ca 10 400 kronor per 
person och år.  

Utredningen gör vidare antagandet att antal deltagare i rampro-
grammet inledningsvis ungefär kommer fördubblas jämfört med hur 
många personer med aktivitetsersättning som i dag får insatser inom 
ramen för det förstärkta samarbetet. Det ger cirka 2 200 personer per 
år som förväntas delta i det arbetsmarknadspolitiska ramprogram-
met för unga med aktivitetsersättning. Jämfört med de ungefärliga 
kostnaderna 2020 för deltagare med aktivitetsersättning i det för-
stärkta samarbetet innebär det en kostnadsökning med ca 23 mil-
joner kronor. På sikt, när ramprogrammet kommit mer på plats etc. 
är också förväntningen att fler unga personer med aktivitetsersätt-
ning kommer kunna delta i programmet.  

Administrativa effekter för Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen  

Även om vissa arbetsmetoder etc. i det förstärkta samarbetet även 
kan vara relevant i förhållande till det nya ramprogrammet, behöver 
myndigheterna vidareutveckla och till viss del även ta fram nya rutiner 

 
9 Uppgifterna om de nuvarande kostnaderna för det förstärkta samarbetet för personer med 
aktivitetsersättning har lämnats av Arbetsförmedlingen. Beloppen är mycket ungefärliga.  
10 Beloppet innefattar Arbetsförmedlingens kostnader för gemensam kartläggning.  
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bl.a. för klarläggande om de försäkrades möjligheten att delta i ram-
programmet. Det kommer även finnas behov av att uppdatera styr-
ande och stödande dokument m.m.  

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ska tillsammans klar-
lägga om försäkrade som har aktivitetsersättning för nedsatt arbets-
förmåga kan delta i ramprogrammet. Försäkringskassan ska initiera 
denna utredning. Om det är uppenbart att den försäkrade inte kan 
delta i programmet behöver samråd med Arbetsförmedlingen dock 
inte ske.  

Myndigheternas utredning, för att klarlägga om de försäkrade 
kan delta i programmet, bedöms bli något mindre omfattande jäm-
fört med dagens gemensamma kartläggningar.11 Detta beror på att 
delar av den kartläggning och planering som i dag sker i den gemen-
samma kartläggningen framöver ska ingå som en del i själva rampro-
grammet. Under 2020 gjordes ca 1 700 gemensamma kartläggningar 
för personer som uppbar aktivitetsersättning för nedsatt arbetsför-
måga. Utredningen gör antagandet att det är avsevärt fler personer 
för vilka det kommer var aktuellt att klarlägga om de kan anvisas till 
det nya ramprogrammet. Beräkningen är att det kommer vara cirka 
3 000–4 000 personer per år som ska genomgå denna utredning. 
Styckkostnaden för detta klarläggande bedöms uppgå till totalt cirka 
5 000 kronor för båda myndigheterna. I dag är den totala styckkost-
naden för gemensamma kartläggningar ca 7 000 kronor per ärende.12 
Således innebär det en ökad kostnad på totalt ca 3–8 miljoner kronor 
per år för de båda myndigheterna vad gäller klarläggande om de för-
säkrade kan anvisas till programmet.  

Under tiden den försäkrade deltar i ramprogrammet ska Försäk-
ringskassan på sedvanligt sätt ansvara för samordning. Det finns inga 
uppgifter om Försäkringskassans nuvarande kostnader för detta när 
den försäkrade deltar i insatser inom ramen för det förstärkta sam-
arbetet. En uppskattning är emellertid att denna kostnad i dag i 
genomsnitt uppgår till ca 4 000 kronor per ärende och år. Eftersom 
ramprogrammet bl.a. förväntas innefatta fler åtgärder än vad som 
ingår i det förstärkta samarbetet, beräknas även samordningsbehovet 
öka. Antagandet är att kostnaden för Försäkringskassans samord-
ning under tiden den försäkrade deltar i ramprogrammet igenom-

 
11 Som genomförs inom ramen för det förstärkta samarbetet mellan myndigheterna. 
12 Det finns ingen uppgift att tillgå om Försäkringskassans kostnad för dessa kartläggningar, 
men i denna beräkning gör utredningen antagandet att kostnaden för Försäkringskassan är 
desamma som för Arbetsförmedlingen. 
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snitt kommer uppgå till ca 6 000 kronor per ärenden och år. Den 
totala ökade kostnaden kommer enligt denna beräkning bli totalt 
8,8 miljoner kronor per år för Försäkringskassans ansvar för samord-
ning av insatser under tiden den försäkrade deltar i ramprogrammet.  

17.7 Förbättrad statistik om vilka aktiviteter som 
personer med aktivitetsersättning deltar i 

Utredningen föreslår att Försäkringskassan ska ges i uppdrag att 
utveckla statistik över vilka aktiviteter enligt socialförsäkringsbalken 
som de försäkrade deltar i. Vidare anser utredningen att uppfölj-
ningar bör genomföras om vilka aktiviteter som har störst positiv 
effekt på de försäkrades fysiska och psykiska prestationsförmåga. En 
systematisk uppföljning är avgörande för att öka kunskapen om 
vilka aktiviteter som är framgångsrika i att stödja personer att närma 
sig arbetsmarknaden. Det gäller både på individuell nivå och på över-
gripande nivå. 

Försäkringskassan behöver därför utveckla ett statistiksystem och 
registrera vilka åtgärder som ges till respektive individ. Det innebär 
utöver kostnader för ändringar i dagens it-system även ökad hand-
läggstid och en högre handläggningskostnad. Utan kunskap om vilka 
åtgärder som ges till enskilda individer inom ramen för de aktiviteter 
och rehabiliteringsinsatser som de enskilde erbjuds är det svårt att 
utvärdera vilka av åtgärderna som har en positiv effekt på möjlig-
heten att närma sig arbetsmarknaden. Utredningen förslår att 1 mil-
jon kronor anslås för att Försäkringskassan ska kunna utveckla ett 
statistiksystem som gör det möjlig att redovisa vilka aktiviteter som 
ges till personer under tid med aktivitetsersättning. En sådan redo-
visning är en grund för att kunna utvärdera effektiviteten i de aktivi-
teter som ges till de försäkrade. Försäkringskassan bör vid utform-
andet av ett sådant statistiksystem rådgöra med utvärderande 
myndigheter som t.ex. Inspektionen för socialförsäkringen så att 
statistiksystemet utformas på ett sätt som gör att det kan användas 
för utvärdering av enskilda åtgärders effektivitet. 
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17.8 Informationsinsatser om möjligheterna till 
arbete, studier etc. under tid med ersättning  

Nya och/eller ändrade regler innebär alltid, åtminstone inledningsvis, 
en osäkerhet kring hur regelverket ska tolkas. Som tidigare nämnts 
bidrar information om regler och hur en reform är avsedd att fungera 
till vilket genomslag reglerna och reformen får. 

För att de föreslagna regeländringarna vad gäller möjligheterna till 
arbete, studier, uppdrag m.m. under tid med ersättning ska få ge-
nomslag anser utredningen att regeringen bör ge Försäkringskassan 
uppdrag om riktade informationsinsatser till berörda försäkrade. In-
formationsinsatser kan göras på många olika sätt, exempelvis genom 
personliga brev, information på Försäkringskassans hemsida m.m. 
Utredningen föreslår att regeringen anslår medel för informationsin-
satser till de berörda målgrupperna motsvarande 2 miljoner kronor. 
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18 Förmåner vid rehabilitering – 
rehabiliteringsbegreppet och 
berörda aktörer 

Av kommittédirektiven framgår att utredningen ska se över förmån-
erna vid rehabilitering i socialförsäkringsbalken. Eventuella problem 
med nuvarande lagstiftning ska identifieras och analyseras ur såväl 
den enskildes som Försäkringskassans och andra aktörers perspektiv.1 
Dessa förmåner inom SFB utgörs huvudsakligen av två förmåner: 
rehabiliteringsersättning, som kan betalas ut under tid med arbets-
livsinriktad rehabilitering och utges i form av rehabiliteringspenning 
och särskilt bidrag, samt förebyggande sjukpenning2, som beviljas 
för genomförande av medicinsk behandling och rehabilitering. För-
månerna, som infördes genom den s.k. rehabiliteringsreformen 1992, 
syftar till att förebygga sjukdom, förkorta sjukdomstiden och under-
lätta för den försäkrade att bibehålla eller återfå arbetsförmåga.3  

För att kunna analysera förmånerna och identifiera eventuella 
problem med nuvarande lagstiftning och komma med förslag på lös-
ningar behöver begreppen definieras och analyseras. En given ut-
gångspunkt är därför begreppet rehabilitering och dess innebörd, 
skillnaden på medicinsk respektive arbetslivsinriktad rehabilitering 
samt vilka aktörer som ansvarar för den försäkrades rehabilitering 
och på vilket sätt. Av intresse är också hur många försäkrade som 
genomgår rehabilitering och historiskt har uppburit någon av för-
månerna samt hur rehabiliteringsåtgärderna ser ut i praktiken. Av-
snittet inleds därför med en redogörelse av begreppet rehabilitering 
och dess aktörer och därefter beskrivs de ersättningsformer som 

 
1 Kommittédirektiv 2020:31.  
2 Denna ersättningsform benämns också sjukpenning i förebyggande syfte.  
3 Prop. 1990/91:140 och Prop. 1990/91:141. 
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i dag kan bli aktuella för en försäkrad som genomgår någon typ av 
rehabilitering. 

I början av 1990-talet lyftes rehabilitering, såväl medicinsk som 
arbetslivsinriktad, fram som centrala förutsättningar för en fungerande 
sjukförsäkring. Ansvar för och ekonomisk ersättning vid arbetslivs-
inriktad rehabilitering tydliggjordes och ansvaret för rehabiliteringen 
lades i första hand på arbetsgivens medan en särskild rehabiliterings-
ersättning beslutades motsvara sjukpenningen. Rehabiliteringsrefor-
men 1992 innebar bl.a. att två nya förmåner infördes, dels förebygg-
ande sjukpenning vid medicinsk behandling och rehabilitering, dels 
rehabiliteringsersättning vid arbetslivsinriktad rehabilitering. Inför-
andet var en del av en rehabiliteringsreform som också omfattade 
ändringar i arbetsmiljölagstiftningen. Förmånerna syftar till att före-
bygga sjukdom, förkorta sjukdomstiden och underlätta för den för-
säkrade att bibehålla eller återfå arbetsförmågan. 

Reformen hade två syften: att ge arbetsgivarna ett tydligare ansvar 
för arbetsanpassning och arbetslivsinriktad rehabilitering och att ge 
Försäkringskassan ett uttalat ansvar för att samordna frågor om 
rehabilitering, både på strukturell nivå och i enskilda ärenden.4  

Den medicinska rehabiliteringen ansågs vara en viktig del i före-
byggande hälsovård och innebar att den försäkrade kunde få ersätt-
ning motsvarande sjukpenning om det behövdes för att förebygga 
sjukdom eller nedsatt arbetsförmåga samt var ordinerad av läkare 
och fastställd av Försäkringskassan i en rehabiliteringsplan. Ersätt-
ning vid medicinsk rehabilitering kunde alltså betalas ut trots att den 
försäkrade varken uppfyllde kriteriet sjukdom eller nedsatt arbets-
förmåga. I ett sådant fall krävdes att en läkare på grundval av veten-
skap och beprövad erfarenhet konstaterade att den försäkrade hade 
en förhöjd sjukdomsrisk.5 

Bestämmelserna om sjukpenning i förebyggande syfte har sitt ur-
sprung i förslag från utredningen Rehabiliteringsberedningen. Ett av 
den utredningens förslag var att göra det möjligt att betala ut ersätt-
ning från sjukförsäkringen i förebyggande syfte.6 Det ansågs vara 
angeläget att den som genomgår behandling för att förebygga sjuk-
dom eller nedsättning av arbetsförmågan ska kunna få sjukpenning 
för den tid som behandlingen kräver.7  

 
4 Prop. 1990/91:140, prop. 1990/91:141. 
5 Prop. 1990/91:141, s. 85. 
6 SOU 1988:41. 
7 Prop. 1990/91:141, s. 33 och 84 f. 
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Genom syftet med förebyggande sjukpenning kan ersättningen 
betalas ut redan innan den försäkrade har en sjukdom som sätter ned 
arbetsförmågan med minst en fjärdedel. Det måste då bedömas att 
det, grundat på vetenskap och beprövad erfarenhet, finns en förhöjd 
sjukdomsrisk. Sjukdomen ska även vara sådan att den kan förväntas 
leda till en nedsättning av arbetsförmågan.8  

I samband med att bestämmelserna om förebyggande sjukpen-
ning ändrades uttalade socialförsäkringsutskottet att det var mindre 
lämpligt att – vilket då hade föreslagits av regeringen – som förut-
sättning för ersättning kräva att den försäkrade avstår från förvärvs-
arbete och går miste om förvärvsinkomst. Utskottet konstaterade 
att avsikten inte var att ändra förutsättningarna för t.ex. en arbetslös 
att få förebyggande sjukpenning och förslaget genomfördes inte.9 
Uttalandet gjordes mot bakgrund av att det i propositionen hade 
föreslagits att den försäkrade måste avstå från förvärvsarbete i viss 
minsta omfattning.10  

I samband med att rehabiliteringskedjan infördes 2008 angavs i 
förarbetena att tidigare angivna kriterier och uttalade riktlinjer för 
när rehabiliteringsersättning ska lämnas fortfarande ska gälla.11  

Reglerna om rehabiliteringsersättning för nedsatt arbetsförmåga 
föregår införandet av den s.k. rehabiliteringskedjan. Avsikten var att 
stimulera till deltagande i aktiv rehabilitering genom att göra det 
ekonomiskt fördelaktigt. När rehabiliteringsersättningen infördes 
betalades rehabiliteringspenning ut med ett belopp som motsvarade 
100 procent av den försäkrades SGI.12  

I förarbetena uttalas idén om ett psykologiskt värde i att ge ersätt-
ningen till den som deltar i rehabilitering en adekvat benämning, 
vilket borde leda till större insikt, aktivitet och engagemang, såväl 
för de försäkrade som för de ansvariga för rehabiliteringsåtgärderna.13  

Från och med den 1 januari 1996 infördes i stället en enhetlig er-
sättningsnivå i sjukförsäkringen. Det innebar alltså att den högre er-
sättningsnivån för rehabiliteringspenning avskaffades och att nivån 
blev densamma som för sjukpenning.14  

 
8 Prop. 1990/91:141, s. 73 och 84 f. 
9 Se Prop. 1991/92:40, bet. 1991/92:Sfu5 s. 9 och rskr 1991/92:81. 
10 Prop. 1991/92:40. Riksdagen antog utskottets förslag till lydelse av bestämmelsen. 
11 Prop. 2007/08:136, s. 69. 
12 Prop. 1990/91:141, s. 63. 
13 Prop. 1990/91 :141, s. 60. 
14 Prop. 1995/96 :69, s. 53. 
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I förarbetena till förändringarna av förtidspensionssystemet under-
ströks värdet av tidiga rehabiliteringsinsatser och att en av de viktig-
aste åtgärder som vidtagits på senare tid är den tonvikt som lagts på 
samverkan inom rehabiliteringsområdet. Det framhölls att ett nytt 
försäkringssystem bör genomsyras av att rehabilitering och aktivitet 
ska stimuleras. När arbetsförmågan är nedsatt är det viktigt, inte minst 
för den enskilde, att åtgärder i första hand inriktas på rehabilitering 
så att han eller hon snabbt kan återgå till arbetslivet.15 

Sedan reformen genomfördes i början av 1990-talet har såväl den 
medicinska som den arbetslivsinriktade rehabiliteringen förändrats. 
Den medicinska rehabiliteringen innehåller i dag mer av egen träning 
och den arbetslivsinriktade rehabiliteringen bedrivs inte längre vid 
arbetsmarknadsinstitut och som arbetsmarknadsutbildning. En planer-
ing för återgång i arbete kan ofta innehålla såväl medicinska som 
arbetslivsinriktade inslag. 

18.1 Vad är rehabilitering? 

En grundläggande förutsättning för att en förmån vid rehabilitering 
ska beviljas är att den enskilde genomgår någon form av rehabiliter-
ing. Frågan är därför vad som kan anses utgöra rehabilitering, när en 
försäkrad har rätt till rehabilitering samt vilka aktörer som har ansvar 
för den enskildes rätt till detta. Rehabiliteringen som företeelse är en 
central fråga i sjukförsäkringen, liksom på övriga områden där för-
säkringsfrågor förekommer. Precis som försäkringsbolag har ett in-
tresse av att det förebyggs att skador uppkommer samt effekterna 
minskas om det ändå inträffar, är att förkorta sjukdomstid och klar-
lägga behovet av åtgärder för att en försäkrad ska kunna återfå 
arbetsförmåga centralt för Försäkringskassan och handläggningen 
av sjukförsäkringen. Så är fallet bl.a. i och med Försäkringskassans 
skyldighet att kartlägga rehabiliteringsbehov och behov av samord-
ning av insatser. Bedömningen av rätt till ersättning hänger också 
samman med frågan om rehabilitering och återgång i arbete.16 

Begreppet rehabilitering har olika betydelse i olika sammanhang, 
beroende på vilken aktör det gäller och vilket ansvar den aktören har 
för rehabiliteringen.  

 
15 Prop. 1997/98:111, s. 6. 
16 Jfr SOU 2020:6, s. 42. 
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I Socialstyrelsens så kallade termbank definieras begreppet reha-
bilitering som insatser som ska bidra till att en person med förvärvad 
funktionsnedsättning, utifrån dennes behov och förutsättningar, åter-
vinner och bibehåller bästa möjliga funktionsförmåga samt skapar 
goda villkor för ett självständigt liv och ett aktivt deltagande i sam-
hällslivet.  

På ett mer praktiskt plan brukar rehabilitering delas in i tre 
kategorier. Rehabiliteringen kan vara medicinsk respektive arbets-
livsinriktad. Även begreppet social rehabilitering förekommer, som 
innefattar service, råd, upplysning och bistånd i personliga ange-
lägenheter17. Social rehabilitering ingår inte i utredningens gransk-
ning eftersom det inte ryms inom ramen för de förmåner som utred-
ningen fokuserar på inom rehabiliteringsområdet.  

Med medicinsk rehabilitering avses främst sådana insatser som 
hälso- och sjukvården tillhandahåller. Under tid som den försäkrade 
genomgår medicinsk rehabilitering kan sjukpenning betalas ut om 
övriga förutsättningar för sjukpenning är uppfyllda.  

Samtliga aktörer i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen 
använder begreppet rehabilitering. Aktörerna har olika ansvar för 
rehabilitering och har olika syn på vad som ryms inom begreppet 
rehabilitering när begreppet används för att beskriva åtgärder som 
kan vara aktuella vid återgång i arbete.18  

Rehabilitering är en förmån i socialförsäkringsbalken. Med för-
mån avses inte bara olika typer av ersättningar, utan även åtgärder 
som den enskilde kan vara försäkrad för. De bestämmelser i SFB som 
särskilt berör rehabilitering återfinns i 29–31 kap. SFB och handlar 
om arbetslivsinriktad rehabilitering. Sådan rehabilitering syftar 
enligt 29 kap. 2 § SFB till att en försäkrad som har drabbats av sjuk-
dom ska få tillbaka sin arbetsförmåga och få förutsättningar att för-
sörja sig själv genom förvärvsarbete. Det är alltså utifrån ordalyd-
elsen försäkrade som har en sjukdom som sätter ned arbetsförmågan 
som omfattas av reglerna om rehabilitering. Det krävs däremot inte 
att nedsättningen av arbetsförmågan är av någon viss omfattning. En 
rehabiliteringsåtgärd anses vara arbetslivsinriktad om den syftar till 
att den försäkrade ska kunna få eller behålla ett arbete. Åtgärden ska 
vara sådan att den förutsätter aktiv medverkan från den försäkrades 

 
17 Prop. 1990/91:141, s. 39. 
18 Jfr SOU 2020:24, s. 169, SOU 2006:86, s. 102 och SOU 2015:21, s. 601. 
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sida.19 Med arbetslivsinriktad rehabilitering avses exempelvis att den 
försäkrade deltar i utbildning, arbetsträning eller i ett arbetslivsin-
riktat rehabiliteringsprogram.  

18.1.1 Begreppet medicinsk rehabilitering 

Med medicinsk rehabilitering avses främst sådana insatser som hälso- 
och sjukvården tillhandahåller som rehabiliterande åtgärder. Begreppet 
är relativt brett och innefattar många typer av insatser och behand-
lingsvarianter. Förutom vanlig sjukvård kan åtgärderna utgöras av 
sjukgymnastik, syn- och hörselrehabilitering, arbetsterapi, utprov-
ning av hjälpmedel vid funktionsnedsättning och andra stödåtgärder 
också utförda av andra aktörer än läkare. Dessa åtgärder utgör endast 
exempel, då detta är ett begrepp som ständigt utvecklas och förändras. 
I rättspraxis har även t.ex. deltagande i missbruksvård ansetts kunna 
utgöra en sådan medicinsk behandling eller rehabilitering som kan 
ge rätt till sjukpenning i förebyggande syfte. Den medicinska rehabi-
literingen syftar till att hjälpa patienter att återhämta sig från skador 
eller sjukdomar av olika slag. Definitionen är något striktare i de fall 
begreppet ska tillämpas vid bedömning av rätt till en förmån – före-
trädesvis sjukpenning i förebyggande syfte. I SFB förekommer be-
greppet således också i anslutning till bestämmelserna om förebygg-
ande sjukpenning. En försäkrad har rätt till sjukpenning under tid 
med medicinsk behandling eller rehabilitering. Enligt lagtexten krävs 
att det finns ett särskilt syfte med dessa insatser, nämligen att be-
handlingen/rehabiliteringen ska förebygga sjukdom, förkorta sjuk-
domstiden eller förebygga eller häva arbetsoförmåga. Det kan således 
finnas en koppling till den försäkrades arbetsförmåga, men det är 
ingen förutsättning; kopplingen mellan den försäkrades sjukdom 
och behandlingen som är till för att förebygga eller förkorta denna 
är tillräcklig. Noteras kan emellertid att det i förarbetena anges att 
den sjukdom som kan befaras uppkomma ska vara av sådan art att 
den kan förväntas leda till nedsättning av arbetsförmågan.20 

För att något ska anses som en medicinsk behandling krävs enligt 
förarbetena även att behandlingen är ordinerad av läkare som grundat 
på vetenskap och beprövad erfarenhet har konstaterat att den för-

 
19 Prop. 1990/91: 141, s. 92. 
20 Prop. 1990/91:141, s. 85. 
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säkrade har en förhöjd sjukdomsrisk, att behandlingen är lämpad för 
att minska sjukdomsrisken och att det inte handlar om något enstaka 
besök eller behandlingstillfälle. Se vidare kapitel 20 avseende dessa 
kriterier vid bedömningen av rätt till förebyggande sjukpenning. 

18.1.2 Begreppet arbetslivsinriktad rehabilitering  

Begreppet arbetslivsinriktad rehabilitering har kommit att få många 
olika betydelser beroende på vilken aktör som använder begreppet, 
men en gemensam definition saknas. Varken inom forskningen, olika 
myndigheter eller mer allmänt finns en enhetlig och generellt accep-
terad definition. 

Begreppet arbetslivsinriktad rehabilitering har en formell defini-
tion i SFB, där företeelsen beskrivs som en rehabilitering som syftar 
till att en försäkrad som har drabbats av sjukdom ska få tillbaka sin 
arbetsförmåga och få förutsättningar att försörja sig själv genom för-
värvsarbete.21 Någon närmare definition än så ger inte lagtexten. 
I lagtexten definieras alltså arbetslivsinriktad rehabilitering inte uti-
från några konkreta åtgärder utan från syftet med rehabiliterings-
insatserna. Enligt förarbetena anses en rehabiliteringsåtgärd vara 
arbetslivsinriktad om den syftar till att den försäkrade ska kunna få 
eller behålla ett arbete. Åtgärden ska vara sådan till sin karaktär att 
den förutsätter att den försäkrade är personligt verksam och engage-
rad i den.22 Som exempel på arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgär-
der anges arbetsprövning, arbetsträning och utbildning.23  

Enligt Försäkringskassans tolkning är just arbetsträning och utbild-
ning exempel på arbetslivsinriktad rehabilitering, med hänvisning till 
lagtext och förarbetena till bestämmelserna. I andra sammanhang har 
Försäkringskassan också framhållit att begreppet är svårdefinierat.24 

Inspektionen för socialförsäkringen har bl.a. uttalat att: 

Med arbetslivsinriktad rehabilitering avses i regel icke-medicinska åt-
gärder riktade mot individer med bristande arbetsförmåga. I den här 
rapporten har vi ingen entydig definition av vad som utgör arbets-
livsinriktad rehabilitering utan definitionen blir beroende av de olika 
kapitlens innehåll. Vår syn på arbetslivsinriktad rehabilitering är att det 
är åtgärder som syftar till att en försäkrad som har drabbats av en arbets-

 
21 29 kap. 2 § SFB.  
22 Prop. 1990/91:141, s. 92. 
23 Prop. 1991/92:40, s. 32. 
24 Försäkringskassan, Uppföljning av sjukfrånvarons utveckling 2019, 2019-06-20. 
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oförmåga ska få tillbaka denna och få förutsättningar att försörja sig 
själv genom förvärvsarbete.25 

I andra sammanhang har uttalats att medicinska åtgärder ingår i be-
greppet. Utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård 
(S 2017:01) anför att den arbetslivsinriktade rehabiliteringen ofta 
kräver insatser från olika aktörer, där hälso- och sjukvården är en av 
aktörerna och att medicinsk rehabilitering därigenom inkluderas 
även här.26  

Socialförsäkringsutredningen (S 2004:08) hade en snävare defini-
tion av begreppet arbetslivsinriktad rehabilitering. Enligt den utred-
ningens definition innehåller arbetslivsinriktad rehabilitering det 
stöd och de åtgärder som en individ behöver utöver den medicinska 
rehabiliteringen för att återfå sin arbetsförmåga och kunna återgå till 
sitt ordinarie arbete eller ett annat arbete.27  

Utredningen En trygg sjukförsäkring med människan i centrum 
studerade den arbetslivsinriktade rehabiliteringen.28 Inom ramen för 
den utredningen genomfördes en litteraturöversikt över kunskaps-
läget för arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser.29 Det konstater-
ades bl.a. att arbetslivsinriktad rehabilitering kan vara vilken insats 
som helst som hjälper personer med ett hälsoproblem att återvända 
till eller vara kvar i arbete.30 Insatser bör fokuseras på att identifiera 
och/eller bidra till att övervinna fysiska, psykologiska eller yrkes-
mässiga hinder. I svensk forskning används i princip samma defini-
tion: arbetslivsinriktad rehabilitering ska syfta till att återge en sjuk 
person sin arbetsförmåga och skapa förutsättning till egen försörj-
ning. I forskningsöversikten anges vidare att man i sin kartläggning 
av internationell forskning inte funnit någon enhetlig och generellt 
accepterad definition av arbetslivsinriktad rehabilitering.31 I betänk-
andet (SOU 2020:6) konstaterade vidare att: 

Ett problem som en rad utredningar och forskare påpekat under år-
tionden är att kunskapen om effektiva insatser som kan hjälpa sjuk-
skrivna tillbaka till arbetet är bristfällig. Det är brist på effektstudier. 

 
25 ISF, underlagsrapport till Parlamentariska socialförsäkringsutredningen (S 2010:04). 
26 SOU 2019:29, s. 211. 
27 SOU 2006:86. 
28 SOU 2020:06. 
29 I SOU 2020:6, forskningsöversikt över den arbetslivsinriktade rehabiliteringens effekter på 
återgång i arbete, professor Gunnel Hensing, Sahlgrenska akademin, Göteborgs Universitet. 
30 Waddell et al. (2008). 
31 SOU 2020:6, s. 270. 
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Innebörden av begreppet arbetslivsinriktad rehabilitering är oklar, vilket 
gör det svårt att göra sammanställningar om effekter. 

Gränsen mellan medicinsk rehabilitering, som kan beskrivas som åt-
gärder för att förkorta sjukdomstid eller förhindra progress av ett 
sjukdomsförlopp, och arbetslivsinriktad rehabilitering kan i prak-
tiken vara svår att dra32 och är inte kategorisk. Insatserna som görs 
kan vara detsamma om målet är ökad funktion eller att återfå arbets-
förmågan. Ett exempel är fysisk träning i grupp som leds av en sjuk-
gymnast. Om det är medicinsk eller arbetslivsinriktad rehabilitering 
beror mycket på deltagarna och deras individuella mål. Det framhålls 
i förarbetena att tid då den försäkrade enbart genomgår medicinsk 
behandling eller medicinsk rehabilitering inte bör berättiga till reha-
biliteringsersättning. Däremot bör deltagande i viss medicinsk be-
handling, t.ex. sjukgymnastik, under tid som arbetslivsinriktad reha-
bilitering pågår inte utesluta att rehabiliteringsersättning beviljas.33 
I förarbetena till socialförsäkringsbalken anges att det inte låter sig 
uppräknas vilka åtgärder rätten till rehabiliteringsåtgärder omfattar. 
Det får avgöras i varje enskilt fall.34 

Utredningen Nationell samordnare för en välfungerande sjuk-
skrivningsprocess konstaterar efter analys av dialoger med sjukskriv-
nings- och rehabiliteringsprocessens aktörer att vissa arbetsgivar-
företrädare och Försäkringskassan också har börjat använda begreppet 
arbetsplatsinriktad rehabilitering för att tydliggöra att arbetsgivarens 
ansvar endast omfattar åtgärder som kan genomföras på eller i nära 
anslutning till den egna arbetsplatsen.35 

Såväl arbetsgivaren som Arbetsförmedlingen har ett ansvar för 
den arbetslivsinriktade rehabiliteringen. Åtgärderna ska hjälpa den 
anställda eller arbetslösa personen att så långt det är möjligt behålla 
eller få tillbaka sin arbetsförmåga. Försäkringskassan har en roll i att 
utreda behovet av arbetslivsinriktade åtgärder och samordnar insat-
ser från hälso- och sjukvården, arbetsgivaren, Arbetsförmedlingen, 
socialtjänsten och andra aktörer. Försäkringskassan ska bedöma den 
enskildes arbetsförmåga och utreda om han eller hon skulle klara ett 
arbete trots sin sjukdom. Samordning av arbetslivsinriktade rehabi-
literingsinsatser innebär också att Försäkringskassan samlar in under-

 
32 Se Mannelqvist, Ruth, Arbetsförmåga, s. 142. 
33 Prop. 1990/91 :141, s. 61. 
34 Prop. 2008/09:200, s. 453. 
35 SOU 2020:24, s. 169. 
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lag för att kunna ta ställning till vilka behov av insatser personen har. 
Försäkringskassan har ansvar för samordning och tillsyn vid rehabi-
literingen. Försäkringskassan genomför inte själv någon rehabiliter-
ing utan ska följa upp åtgärderna och stötta personen under hela pro-
cessen. 

Mer om ansvaret för rehabilitering finns i avsnitt 18.3.  

18.2 Rehabiliteringskedjans koppling 
till rehabilitering 

När ämnet rehabilitering avhandlas behöver den s.k. rehabiliterings-
kedjan i sjukförsäkringen också beaktas.  

Namnet till trots har rehabiliteringskedjan ingen direkt koppling 
till den faktiska rehabiliteringsprocessen eller ersättningarna vid reha-
biliteringsåtgärder enligt SFB. Däremot blir rehabiliteringskedjans 
tidsgränser exempelvis relevanta vid bedömningen av om en försäk-
rad ska beviljas rehabiliteringspenning eller ej (där en förutsättning 
bl.a. är att den försäkrade ska ha nedsatt arbetsförmåga i enlighet 
med rehabiliteringskedjans tidsgränser). 

Sedan den 1 juli 2008 bygger regelverket om sjukpenning på att 
bedömningarna av en försäkrads arbetsförmåga görs mot en bredare 
bedömningsgrund ju längre tid den försäkrade har haft nedsatt ar-
betsförmåga. Detta regelverk brukar kallas för rehabiliteringskedjan. 
Även storleken på sjukpenningen och rehabiliteringspenningen 
minskas ju längre den försäkrade har haft ersättning. Vid bedöm-
ningen av arbetsförmågan får hänsyn bara tas till strikt medicinska 
faktorer. Det är alltså inte möjligt att beakta t.ex. utbildningsbak-
grund eller ålder vid bedömning av nedsättningen av arbetsförmå-
gan. De första 90 dagarna i ett sjukfall bedöms arbetsförmågan för 
en anställd försäkrad mot det ordinarie arbetet. Dag 91 utvidgas 
bedömningsgrunden till att avse andra arbeten hos arbetsgivaren. 
Fr.o.m. dag 181 ska arbetsförmågan, enligt huvudregeln, bedömas 
mot sådant förvärvsarbete som är normalt förekommande på arbets-
marknaden36 eller annat lämpligt arbete som är tillgängligt för den 
försäkrade. 

 
36 Begreppet används ofta i en förkortad form och omnämns då som normalt förekommande 
arbete. 
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Enligt förarbeten och praxis är ett normalt förekommande arbete 
ett vanligt arbete som den försäkrade, trots sin sjukdom, kan utföra 
med ringa eller inga krav på anpassning med hänsyn till dennes 
medicinska besvär. Det kan röra sig om en prövning mot en fiktiv 
arbetsmarknad i så mening att det inte krävs att det rent faktiskt 
finns ett arbete till den försäkrade på den ort han eller hon bor. För 
den enskilde har det stor betydelse om arbetsförmågan bedöms mot 
arbete hos arbetsgivaren eller mot normalt förekommande arbete 
eftersom arbetsförmågan oftare bedöms vara nedsatt i arbete hos 
arbetsgivaren än i normalt förekommande arbete på arbetsmarknaden.  

Genom en lagändring som trädde i kraft den 15 mars 2021 finns 
numera en ny möjlighet att skjuta upp denna bedömning. Det gäller 
om övervägande skäl talar för att den försäkrade kommer att återfå 
arbetsförmågan i ordinarie arbete eller annat arbete hos arbetsgiv-
aren före den tidpunkt då han eller hon har haft nedsatt arbetsför-
måga i 365 dagar. Förändringen innebar ett steg mot en mer generös 
bedömning. Före lagändringen den 15 mars 2021 krävdes att den 
försäkrade med stor sannolikhet skulle kunna återgå i sådant arbete. 
Liksom tidigare kan prövningen mot normalt förekommande arbeten 
också skjutas upp om det skulle anses oskäligt att göra en sådan 
prövning. 

När den försäkrade haft nedsatt arbetsförmåga under ett år, efter 
dag 365, är det möjligt att skjuta upp bedömningen mot normalt 
förekommande arbete om en sådan bedömning skulle anses vara 
oskälig. 

18.3 Olika aktörers ansvar för rehabiliteringen 

Rehabiliteringsprocessen inbegriper många av de aktörer som finns 
runt en försäkrad. Flera av dessa aktörer har också olika former av 
rehabiliteringsansvar som baseras på olika lagbestämmelser. Nedan 
berörs de huvudsakliga aktörerna vid rehabiliteringen och som är 
relevanta vid bedömning om rätt till ersättning vid rehabilitering. 
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18.3.1 Försäkringskassans ansvar för tillsyn och samordning 

Som framgår i socialförsäkringsbalken har Försäkringskassan ett 
övergripande tillsyns- och samordningsansvar för rehabiliterings-
verksamheten.37 I samråd med den försäkrade ska Försäkringskassan 
se till att den försäkrades behov av rehabilitering snarast klarläggs 
och att de åtgärder vidtas som behövs för en effektiv rehabilitering.38 
Med rehabilitering avses här arbetslivsinriktad rehabilitering. För-
säkringskassan ska också se till att rehabiliteringsåtgärder påbörjas 
så snart det är möjligt av medicinska och andra skäl.39 Av förarbetena 
framgår att det innebär att Försäkringskassan kontinuerligt ska följa 
rehabiliteringsärendena för att undvika att någon hamnar utanför 
och att ingenting görs.40 

Dessutom ska Försäkringskassan samverka med och verka för att 
aktörerna kring den försäkrade vidtar de åtgärder som behövs för en 
effektiv rehabilitering av den försäkrade. De aktörer som avses här är 
arbetsgivare, arbetstagarorganisation, socialtjänsten, hälso- och sjuk-
vården och Arbetsförmedlingen. Även andra myndigheter som berörs 
av den försäkrades rehabilitering omfattas av Försäkringskassans 
samverkansansvar.41  

Försäkringskassan kan själv ta initiativ till rehabilitering för en 
enskild försäkrad som får sjukpenning. En sådan försäkrad kan inte 
vägra att medverka med hänvisning till att han eller hon inte har 
ansökt om rehabilitering. Om den enskilde inte medverkar kan er-
sättningen sättas ned eller dras in.42 Detsamma gäller för den som får 
vårdbidrag, merkostnadsersättning, sjukersättning, aktivitetsersätt-
ning, livränta eller sjukvårdsersättning vid arbetsskada.  

Försäkringskassan ska vidare upprätta en rehabiliteringsplan när 
den enskilde får sådana åtgärder som kan ge rätt till rehabiliterings-
ersättning.43 Om det är möjligt ska detta göras i samråd med den 
försäkrade. Rehabiliteringsplanen är en planering för att Försäkrings-
kassan ska kunna bevaka att arbetslivsinriktade rehabiliteringsåt-
gärder genomförs för den försäkrade. Det är dessutom ett underlag 
för att Försäkringskassan ska kunna fatta beslut om rehabiliterings-

 
37 30 kap. 8 § SFB. 
38 30 kap. 9 § SFB. 
39 30 kap. 11 § SFB. 
40 Prop. 1990/91:141, s. 91. 
41 30 kap. 10 § SFB. 
42 110 kap. 57 § SFB. 
43 30 kap. 12 § SFB. 
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ersättning. Om den försäkrade går med på det ska Försäkringskassan 
i arbetet med rehabiliteringen samverka med olika aktörer. Försäk-
ringskassan ska samverka med den försäkrades arbetsgivare och 
arbetstagarorganisation, hälso- och sjukvården samt med vissa myn-
digheter.44 Försäkringskassan ska verka för att de organisationer och 
myndigheter som anges, var och en inom sitt verksamhetsområde, 
vidtar de åtgärder som behövs för en effektiv rehabilitering av den 
försäkrade. Försäkringskassan ska alltså försöka förmå den eller dem 
som svarar för själva åtgärden eller åtgärderna att snarast genomföra 
dem.  

Denna rehabiliteringsplan är inte samma sak som den plan för 
återgång i arbete som ska göras i alla pågående sjukfall. Planen för 
återgång i arbete ska innehålla information om när den försäkrade 
förväntas återgå i arbete eller annan sysselsättning, till vilket arbete 
eller annan sysselsättning hen ska återgå till och i vilken omfattning, 
vilka eventuella insatser som behövs för att den försäkrade ska kunna 
nå sitt mål och tidplan för eventuella insatser och vem som ansvarar 
för dessa. 

Försäkringskassan har också tillsynsansvar över den del av reha-
biliteringsverksamheten som regleras i SFB. Försäkringskassan ska 
således följa upp och utvärdera rehabiliteringsverksamheten.45 Det 
finns dock inga sanktionsmöjligheter i SFB t.ex. i de fall en arbets-
givare inte fullgör sitt rehabiliteringsansvar. När bestämmelserna om 
rehabilitering infördes uttalades i förarbeten att om en arbetsgivare 
försummar sitt ansvar för rehabilitering i enskilda fall kan det vara 
lämpligt att väcka frågan om arbetsgivarens organisation för anpass-
ning och rehabilitering fungerar.46 I praktiken innebär detta att För-
säkringskassan ansvarar för att anmäla fall som dessa till Arbets-
miljöverket. 

I dagsläget saknas fullständig samsyn mellan olika aktörer om vad 
Försäkringskassan i praktiken ansvarar för inom ramen för sitt sam-
ordningsuppdrag.47 Försäkringskassan konstaterar själva också att 
samordningsuppdraget är otydligt internt.48 Enligt uppfattningen 
hos Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) handlar Försäkrings-

 
44 30 kap. 10 § första stycket SFB. 
45 Prop. 2017/18:1, utgiftsområde 10, s. 60. 
46 Prop. 1990/91:141, s. 50. 
47 SOU 2020:24, s. 187. 
48 Försäkringskassan, Samordningsuppdragets praktik. En analys av hur Försäkringskassan ”gör” 
samordning. Socialförsäkringsrapport 2020:02. 
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kassans samordningsansvar till stor del om att identifiera de försäk-
rade som faktiskt behöver rehabilitering49. Försäkringskassan är av 
en annan uppfattning och anser i stället att det är viktigt att lyfta 
fram andra aktörers ansvar i sjukskrivnings- och rehabiliteringspro-
cessen, eftersom risken annars är att dessa aktörer inväntar Försäk-
ringskassans agerande.50 

18.3.2 Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar  

Arbetsgivare har ett rehabiliteringsansvar för sina anställda. Den för-
säkrades arbetsgivare ska efter samråd med den anställde lämna de 
upplysningar till Försäkringskassan som behövs för att den försäkra-
des behov av rehabilitering snarast ska kunna klarläggas. Arbetsgiv-
aren ska också svara för att de åtgärder vidtas som behövs för en 
effektiv rehabilitering51.  

Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar följer av arbetsmiljölagen 
(1977:1160), AML, socialförsäkringsbalken samt indirekt genom re-
glerna om saklig grund för uppsägning i lagen om anställningsskydd 
(LAS) och Arbetsdomstolens praxis. I AML finns regler om arbets-
givarens skyldighet att organisera och ha rutiner för förebyggande 
arbetsmiljöarbete, arbetsanpassning och rehabilitering. De föreskrif-
ter som Arbetsmiljöverket tar fram förtydligar de regler som finns i 
AML och Arbetsmiljöverket utövar endast tillsyn över de regler som 
finns i AML. 

1 december 2020 fattade Arbetsmiljöverket beslut om nya före-
skrifter om arbetsanpassning (AFS 2020:5). Föreskrifterna trädde 
i kraft 1 juni 2021 och ersatte i och med det föreskrifterna AFS 
1994:1 Arbetsanpassning och Rehabilitering. Bland annat har i före-
skriften förtydligats vikten av det förebyggande arbetet så att fler 
kan få arbetsanpassning och undgå sjukfrånvaro. Samtidigt har reha-
biliteringen som begreppet tagits bort ur föreskriften. För frågorna 
om arbetsgivarens rehabiliteringsansvar hänvisas i föreskriften nu 
enbart till 30 kap. SFB. Samtidigt finns i 30 kap. 6 a § SFB en direkt 

 
49 ISF 2017:9, Bedömningar vid 90 och 180 dagar i rehabiliteringskedjan. En kommentar om 
hur Försäkringskassan kan förbättra sjukskrivningsprocessen. 
50 Försäkringskassans svar på ISF-rapport – Bedömningar vid 90 och 180 dagar i rehabiliter-
ingskedjan. Dnr 019579-2017. 
51 30 kap. 6 § SFB. 
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hänvisning till arbetsmiljölagen avseende arbetsgivarens skyldigheter 
avseende rehabilitering. 

Bestämmelser om arbetsgivarens skyldigheter avseende arbetsan-
passning och rehabilitering finns således även i arbetsmiljölagen. 
Arbetsgivaren är skyldig att se till att det finns en organiserad arbets-
anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet som gör det möjligt att 
fullgöra de uppgifter arbetsgivaren har enligt AML och SFB. Arbets-
givaren ska fortlöpande undersöka vilka anpassnings- och rehabili-
teringsåtgärder som arbetstagarna behöver och så tidigt som möjligt 
börja arbeta med anpassning av arbetssituationen. Arbetsgivaren ska 
dessutom ta hänsyn till arbetstagarens särskilda förutsättningar för 
arbetet genom att anpassa arbetsförhållandena eller vidta andra lämp-
liga åtgärder. Grunden i lagstiftningen är att arbetsgivaren fortlöp-
ande ska anpassa arbetet och arbetssituationen till den enskilde arbets-
tagarens förutsättningar i fysiskt och psykiskt avseende. Detta gäller 
för alla anställda vare sig de är inne i en rehabiliteringsprocess eller 
inte. Anpassningar av arbetet kan och bör alltså ske kontinuerligt 
och behöver inte ha med ohälsa att göra utan kan vara helt och hållet 
främjande och förebyggande. Anpassningar kan också genomföras 
först när den anställde drabbats av arbetsoförmåga på grund av ohälsa, 
för att han eller hon ska kunna kvarstå eller återgå i arbete, dvs. som 
sekundär- och tertiärpreventiva åtgärder. Exempel på åtgärder som 
kan behöva vidtas inom ramen för en individuell anpassning och 
rehabilitering är förändringar av arbetsfördelning, arbetsuppgifter, 
arbetstid och den fysiska arbetsmiljön. Den försäkrade kan också 
behöva tekniska hjälpmedel, särskilda arbetsredskap, informations-
insatser, arbetsträning eller arbetsprövning. Ibland kan det bli aktuellt 
med omplacering.52 Arbetsgivarens skyldighet att medverka till reha-
biliteringsåtgärder avser i första hand den egna arbetsplatsen men är 
inte uttryckligt begränsad till åtgärder som kan genomföras på den 
egna arbetsplatsen och kan bli aktuell även under tjänstledighet för 
att den anställde ska pröva sin arbetsförmåga i annat arbete. Relevant 
arbetsprövning, arbetsträning eller omskolning kan genomföras även 
utanför den egna arbetsplatsen under tjänstledighet.53 Rätten till 
sådan tjänstledighet är dock begränsad. Arbetsdomstolen har vidare 
slagit fast att arbetsgivarens skyldighet inte sträcker sig längre än till 

 
52 Prop. 2006/07:59, s. 16. 
53 Prop. 1990/91:141, s. 43. 
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att vidta åtgärder som förväntas leda till att arbetstagaren kan återgå i 
samma eller annat arbete inom arbetsgivarens verksamhet.54 

Arbetsgivaren är vidare skyldig att till Försäkringskassan lämna 
de uppgifter som behövs för utredning av rätt till ersättning.55 Arbets-
givaren är enligt 30 kap. 6 § a första stycket SFB skyldig att efter 
samråd med den försäkrade lämna de upplysningar till Försäkrings-
kassan som behövs för att den försäkrades behov av rehabilitering 
snarast ska kunna klarläggas och även i övrigt medverka till det. Det 
innebär att arbetsgivaren ska svara för att de åtgärder vidtas som 
behövs för en effektiv rehabilitering. Exempel på sådana åtgärder är 
anpassning av arbetsplatsen, arbetstid eller arbetsuppgifter. Inrikt-
ningen bör således vara att den anställde ska ges fortsatt arbete hos 
arbetsgivaren. Det är individen som står i centrum för rehabili-
teringsåtgärderna. Dessa ska därför planeras i samråd med den för-
säkrade och utgå från hans eller hennes individuella förutsättningar 
och behov.56 

Rehabiliteringsskyldigheten har stor betydelse också inför arbets-
rättsliga överväganden. Under tiden arbetsgivare har rehabiliterings-
ansvar för en arbetstagare har arbetstagaren ett förstärkt skydd mot 
uppsägning på grund av omständigheter som orsakats av sjukdom. 
Sjukdom i sig utgör inte en saklig grund för uppsägning, men om 
nedsättningen medför att arbetstagaren inte längre kan utföra något 
arbete av betydelse hos arbetsgivaren kan uppsägning bli aktuell. 
Arbetsgivaren måste uppfylla de krav på rehabiliteringsåtgärder som 
ställs i AML och SFB för att saklig grund för uppsägning ska före-
ligga. Det krävs att arbetsgivaren har fullgjort sitt rehabiliterings-
ansvar och genomfört omplaceringsutredning.57 Omplaceringsskyl-
digheten är en viktig del av sakliggrundbegreppet. Det föreligger en-
ligt 7 § andra stycket LAS inte saklig grund för uppsägning om det 
är skäligt att kräva att arbetsgivaren bereder arbetstagaren ett annat 
arbete hos sig. Omplaceringsutredningen ska omfatta hela arbets-
givarens verksamhet. Den syftar till att utreda om det finns lediga 
arbeten som arbetstagaren är kompetent för, eller om arbetstagaren 
uppfyller minimikraven för tjänsten. Här bör poängteras att om-
placeringsbegreppet har olika innebörd i LAS respektive SFB. Det 
framgår av bestämmelserna i SFB att prövningen av en anställd 

 
54 AD 1993 nr 42. 
55 110 kap 14 och 31 §§ SFB. 
56 30 kap. 3 § SFB, se även prop. 1990/91:141, s. 47 och 88. 
57 7 § LAS.  
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försäkrads arbetsförmåga ska vidgas efter dag 90 i sjukperioden till 
att även omfatta om han eller hon kan försörja sig efter en omplacer-
ing till annat arbete hos arbetsgivaren.58  

Enligt förarbetena är avsikten med denna vidgade bedömning inte 
att vare sig vidga eller minska det rehabiliteringsansvar som en 
arbetsgivare har. Det innebär bl.a. att rena förekomsten av andra ar-
betsuppgifter hos arbetsgivaren inte medför att sjukpenningen ifråga-
sätts; det måste finnas en möjlighet utifrån gällande arbetsrättsliga 
principer för den försäkrade att utföra dem.59 Det har uppmärksam-
mats att detta förhållande och användande av samma begrepp fast 
med olika betydelser kan skapa missförstånd i dialogen mellan För-
säkringskassan, arbetsgivaren och Arbetsförmedlingen. När Försäk-
ringskassan ber arbetsgivaren att göra en omplaceringsutredning 
händer det att arbetsgivaren uppfattar detta som ett efterfrågande av 
en omplaceringsutredning enligt 7 § LAS.60 Det bör därför betonas 
att omplacering enligt SFB inom ramen för sjukförsäkringen inte 
innebär en omplaceringsutredning i arbetsrättslig mening utan mot-
svarar snarare tillfällig förflyttning inom ramen för anställningsavtalet. 

Sedan den 1 juli 2018 finns en skyldighet för arbetsgivaren att 
upprätta en plan för återgång i arbete inom 30 dagar för en anställd 
som kan antas ha helt eller delvis nedsatt arbetsförmåga på grund av 
sjukdom under minst 60 dagar. En plan för återgång i arbete behöver 
inte upprättas om det med hänsyn till den försäkrades hälsotillstånd 
klart framgår att den försäkrade inte kan återgå i arbete. En plan be-
höver heller inte upprättas i de fall arbetstagaren kan återgå helt i 
arbete utan några särskilda insatser. Planen ska i den utsträckning 
som det är möjligt upprättas i samråd med den försäkrade. Arbets-
givaren ska fortlöpande se till att planen för återgång i arbete följs 
och att det vid behov görs ändringar i den. Planens främsta uppgift 
är att vara ett stöd i det arbete som genomförs på arbetsplatsen för 
att göra det möjligt för arbetstagaren att återgå i arbete.    

 
58 27 kap. 47 § SFB. 
59 Prop. 2007/08:136, s. 61 f. 
60 SOU 2020:24, s. 150–151. 
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18.3.3 Arbetsförmedlingens rehabiliteringsansvar 

Arbetsförmedlingen har i uppdrag att bedriva arbetslivsinriktad re-
habilitering i form av vägledande, utredande, rehabiliterande eller 
arbetsförberedande insatser. Målgruppen för arbetslivsinriktad reha-
bilitering är i dessa fall arbetssökande som har nedsatt arbetsförmåga 
på grund av funktionsnedsättning eller ohälsa. Dessa personer ska ha 
tillgång till Arbetsförmedlingens samlade utbud av tjänster, metoder 
och arbetsmarknadspolitiska program.61 Arbetsförmedlingen ansvarar 
för kartläggning och arbetslivsinriktad rehabilitering av arbetssök-
ande sjukskrivna hos Arbetsförmedlingen som inte kan söka arbete 
på grund av sjukdom.62 Arbetsförmedlingen har till uppgift att se till 
att personer med funktionsnedsättning prioriteras inom de arbets-
marknadspolitiska programmen. Det kan bland annat handla om 
anställningsstöd till personer med svag position på arbetsmarkna-
den, utvecklingsanställning som ger en person möjlighet att genom 
arbete i kombination med andra insatser, öka sin förmåga och an-
ställbarhet. De olika formerna av lönebidrag är anställningsstöd som 
kan beviljas för att en person ska få eller behålla en anställning och 
där arbetet organiseras med hänsyn till nedsättningen. Arbetsför-
medlingen ska samverka med de andra aktörerna. I myndighetsin-
struktionen 14 § anges att Arbetsförmedlingen särskilt ska samverka 
med Försäkringskassan, Arbetsmiljöverket och Socialstyrelsen i syfte 
att uppnå en effektivare användning av tillgängliga resurser inom 
rehabiliteringsområdet. Arbetsförmedlingen ska i samma syfte sam-
verka med Försäkringskassan, kommun och landsting enligt lagen 
(2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 

18.3.4 Hälso- och sjukvårdens rehabiliteringsansvar 

Hälso- och sjukvården regleras genom hälso- och sjukvårdslagen 
(HSL). I 3 kap. 1 § HSL anges att det övergripande målet för all 
verksamhet inom hälso- och sjukvård är en god hälsa och en vård på 
lika villkor för hela befolkningen. Vården ska ges med respekt för 
alla människors lika värde och för den enskilda människans vär-
dighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska 

 
61 5 § femte punkten samt 11 och 12 §§ förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspoli-
tiska verksamheten. 
62 11 § förordning (2007:1030) med instruktion för Arbetsförmedlingen. 
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ges företräde till vården. Hälso- och sjukvården ska även arbeta för 
att förebygga ohälsa. Regionernas vårdansvar enligt 8 kap. 2 § andra 
stycket HSL är åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och 
behandla sjukdomar och skador. 

Ansvar för medicinsk rehabilitering av en försäkrad ligger inom 
hälso- och sjukvårdens område. Av 8 kap. 7 § första stycket HSL 
framgår att regionen ska erbjuda bland annat rehabilitering till den 
som omfattas av regionens ansvar. För kommunen gäller att den enligt 
12 kap. 5 § första stycket HSL ska erbjuda rehabilitering i samband 
med hälso- och sjukvård till den som omfattas av kommunens hälso- 
och sjukvårdsansvar. Enligt 8 kap. 7 § andra stycket samma lag inne-
bär rehabiliteringsansvaret inte någon inskränkning i de skyldigheter 
som arbetsgivare eller andra kan ha enligt annan lag. Härigenom 
klargörs att hälso- och sjukvårdens ansvar för rehabilitering inte på 
något sätt undantar arbetsgivare eller Försäkringskassan från deras 
ansvar för rehabilitering.63 

18.3.5 Kommunernas rehabiliteringsansvar 

Rehabiliteringsskyldigheten kan också omfatta kommuner. En kom-
mun har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får 
det stöd och den hjälp de behöver.64 Det är kommunens socialtjänst 
som betalar ut ekonomiskt bistånd och ansvarar för behandling av 
missbruksproblem, familjerådgivning med mera. Principen om kom-
munens yttersta ansvar avser inte att förändra det som andra huvud-
män eller aktörer har. Med det yttersta ansvaret följer emellertid 
uppgiften för kommunen att vidta åtgärder i väntan på att andra 
huvudmän kan ge den enskilde det stöd som behövs. Individer som 
har nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom och som saknar SGI 
kan få ekonomiskt bistånd från kommunen. Av 4 kap. 1 § SoL fram-
går att den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem 
tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för 
sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt.65  

En samordnad individuell plan, så kallad SIP, ska tas fram när en 
individ behöver insatser från både socialtjänsten och hälso- och sjuk-
vården och när insatserna behöver samordnas. Socialtjänsten och 

 
63 Se prop. 1992/93:159, s. 202. 
64 2 kap. 1 § SoL. 
65 Se t.ex. SOU 2020:24, s. 67. 
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hälso- och sjukvården är skyldiga att ta initiativ till en SIP när de ser 
att det behövs samordning för att en person ska få rätt stöd, men 
arbetet kan också starta med att individen själv ber om att få en SIP. 
Av den samordnade individuella planen ska det framgå vilka insatser 
som behövs, vilken aktör som ansvarar för vilken insats, och vilken 
aktör som har det övergripande ansvaret för planen. En SIP kan bara 
upprättas med individens samtycke.  

18.3.6 Individens rehabiliteringsskyldighet 

I socialförsäkringsbalken framgår att individen själv också har ett 
ansvar för sin egen rehabilitering, t.ex. genom att medverka i ut-
redningen av behovet av rehabilitering och i att lämna uppgifter.66 
I förarbetena resoneras kring att åtgärder som sätts in utan den för-
säkrades aktiva medverkan riskerar att vara ineffektiva. Den försäk-
rade har därför ålagts en skyldighet att efter bästa förmåga aktivt med-
verka i rehabiliteringen.67 Dessutom finns en regel i SFB som innebär 
att Försäkringskassan bl.a. kan begära att den försäkrade deltar i ett 
avstämningsmöte som syftar till att bedöma hans eller hennes behov 
av och möjligheter till rehabilitering.68 Om en försäkrad, utan giltig 
anledning, inte lämnar information för att klarlägga behovet av eller 
inte medverkar i rehabiliteringen kan Försäkringskassan dra in eller 
minska den försäkrades ersättning.69 

Förutom att en försäkrad är skyldig att delta i rehabiliteringsverk-
samhet, är han eller hon skyldig att informera om ändringar av 
betydelse för rätten till ersättning.70 Den försäkrade har två veckor 
på sig att informera t.ex. att hon eller han måste avbryta rehabiliter-
ingen eller att den går över förväntan och att arbetsförmågan är åter-
ställd inom en kortare tidsrymd än förväntat. Det finns sanktioner 
kopplade till dessa skyldigheter. Om den försäkrade inte gör dessa 
anmälningar, får Försäkringskassan, dra in eller sätta ner rehabiliter-
ingsersättningen. Det gäller dock bara om det som den försäkrade 
inte anmält är av betydelse för rätten till eller storleken av t.ex. reha-
biliteringspenningen. Det finns även ytterligare sanktioner för den 

 
66 30 kap. 7 § SFB. 
67 Prop. 1990/91:141, s. 90. 
68 110 kap. 14 § SFB. 
69 110 kap. 53 § SFB. 
70 110 kap. 46 § SFB.  
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försäkrade. Om en försäkrad, utan giltig anledning, vägrar att med-
verka till behandling eller rehabilitering får Försäkringskassan dra in 
eller minska sjukpenning eller aktivitetsersättning. En förutsättning 
är dock att Försäkringskassan informerat den försäkrade om risken 
för denna påföljd.71 

En individ som är anställd har särskilda skyldigheter. Arbetstagar-
ens ansvar regleras i arbetsmiljölagen (1977:1160) (AML). Där står 
det att arbetstagaren ska medverka i det systematiska arbetsmiljö-
arbetet och delta i genomförandet av de åtgärder som behövs för att 
åstadkomma en god arbetsmiljö. Arbetstagaren ska följa givna före-
skrifter och använda de skyddsanordningar som finns. Arbetstag-
aren ska även iaktta den försiktighet i övrigt som behövs för att före-
bygga ohälsa och olycksfall.72 Föreskrifterna gör också gällande att 
arbetsanpassnings- och rehabiliteringsarbetet ska organiseras på ett 
sätt som gör att det kan ske i samarbete med dem som berörs av 
åtgärderna och med deras företrädare i arbetsmiljöfrågor.73 Om 
arbetstagaren vägrar att medverka i rehabiliteringen kan det få arbets-
rättsliga konsekvenser. Att vägra medverka kan vara en grund för 
saklig uppsägning om det bedöms att arbetsgivaren har fullgjort sitt 
rehabiliteringsansvar. En individ som får försörjningsstöd ska stå till 
arbetsmarknadens förfogande och söka lämpliga arbeten, delta i av 
Arbetsförmedlingen anvisade program och ta lämpliga anvisade arbete. 
Utöver det kan socialnämnden anvisa den enskilde till kompetens-
höjande aktivitet.74 

18.3.7 Övriga aktörer med betydelse 
för rehabiliteringsprocessen 

Utöver de huvudsakliga aktörerna med ansvar för den enskildes 
rehabilitering, har fler aktörer rehabiliteringsansvar i någon form 
eller har på annat sätt betydelse för rehabiliteringsprocessen. Dessa 
aktörer berörs endast översiktligt i detta betänkande.75 

 
71 110 kap. 58 § SFB. 
72 3 kap. 4 § AML. 
73 7 § AFS 1994:1. 
74 4 kap. 4 § SoL. 
75 För en mer ingående redogörelse hänvisas t.ex. till avsnitt 2 i betänkandet Tillsammans för 
en välfungerande sjuk- och rehabiliteringsprocess, SOU 2020:24. 
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Övriga myndigheter 

När det gäller myndigheter, är förutom de centrala aktörerna För-
säkringskassan och Arbetsförmedlingen även Myndigheten för 
arbetsmiljökunskap, Arbetsmiljöverket och Socialstyrelsen berörda. 

Myndigheten för arbetsmiljökunskap har till uppgift att arbeta med 
kunskapsuppbyggnad och kunskapsspridning för frågor om arbets-
miljö. Myndigheten för arbetsmiljökunskap ska även arbeta med ut-
värdering och analys inom dessa områden. Syftet är att kunskapen 
ska komma till användning i praktiken. Myndighetens arbete ska ske 
i samverkan med arbetsmarknadens parter.76 

Arbetsmiljöverket har till uppgift att ha tillsyn över att arbets-
miljö- och arbetstidslagstiftningen följs och planerar tillsynen främst 
med utgångspunkt i analyser av arbetsmiljörisk och risk för att aktörer 
medvetet bryter mot regelverket. Arbetsmiljöverket är enligt 7 kap. 
1 § AML ansvarig över att AML och föreskrifter som meddelats med 
stöd av lagen följs. De föreskrifter som främst är viktiga för sjuk-
skrivnings- och rehabiliteringsprocessen är AFS 2001:1 om syste-
matiskt arbetsmiljöarbete och AFS 1994:1 om arbetsanpassning och 
rehabilitering. 

Socialstyrelsens uppdrag i sjukskrivnings- och rehabiliteringspro-
cessen handlar till stor del om att utveckla och förvalta det försäk-
ringsmedicinska beslutsstödet. Det försäkringsmedicinska besluts-
stödet består av två delar. Den ena delen utgörs av övergripande 
principer för sjukskrivning och den andra delen utgörs av rekom-
mendationer om bedömning av arbetsförmåga för olika diagnoser. 
Ambitionen med beslutsstödet är att det ska användas av både För-
säkringskassans handläggare och av läkare i hälso-och sjukvården.  

Arbetsmiljöverket och Socialstyrelsen har också i uppdrag att 
samverka med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen i syfte att 
uppnå en effektivare användning av tillgängliga resurser inom reha-
biliteringsområdet.77 

 
76 Förordning (2018:254) med instruktion för Myndigheten för arbetsmiljökunskap. 
77 7 § förordning (2007:913) med instruktion för Arbetsmiljöverket samt 11–12 §§ förordning 
(2015:284) om instruktion för Socialstyrelsen. 
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Skyddsombud 

Skyddsombudet ska vaka över att arbetsgivaren fullgör sitt ansvar 
för arbetsanpassning och rehabilitering enligt lagstiftningen. Det inne-
bär också att skyddsombudet ska verka för att arbetsgivaren har en 
lämplig organisation för arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverk-
samheten, har rutiner för arbetsanpassning och rehabilitering, upp-
rättar handlingsplaner och följer upp dem och fullgör sina skyldig-
heter i fråga om arbetsanpassnings- och rehabiliteringsutredningar. 

Fackliga organisationer 

De fackliga organisationerna har inte något formellt, i lag reglerat 
rehabiliteringsansvar men är en viktig aktör när det gäller arbetsmiljö 
och rehabilitering. I 30 kap. 10 § första stycket SFB anges att För-
säkringskassan ska samverka med den försäkrades och arbetstagar-
organisation (utöver arbetsgivare och hälso- och sjukvården). 
Organisationerna besitter också viktig kunskap som är användbar i 
rehabiliteringen. Den anställde ska informeras om rätten till facklig 
medverkan.  

Sveriges kommuner och regioner (SKR)  

SKR är en arbetsgivar- och intresseorganisation och medlemsorgani-
sation för kommuner och regioner. SKR:s uppgift är att stödja och 
bidra till att utveckla kommuner och regioners verksamhet och 
fungerar som ett nätverk för kunskapsutbyte och samordning. SKR 
har stor betydelse för sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen 
eftersom organisationen är Sveriges största arbetsgivarorganisation 
med stort inflytande över arbetsmiljöarbetet i kommuner och regio-
ner. SKR är också kunskapsstöd för kommuner och regioner i arbetet 
med sjukskrivningar. För arbetet med sjukskrivningar i regionerna 
har SKR under många år spelat en central roll eftersom det är med 
SKR som staten tecknat överenskommelser om en effektiv och kvali-
tetssäker sjuk- och rehabiliteringsprocess. SKR har som underteck-
nande part haft stort inflytande över innehållet och utformningen av 
villkoren i överenskommelsen. SKR har inom ramen för arbetet med 
överenskommelsen utgjort ett kunskaps- och implementeringsstöd 
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för regionerna. SKR bedriver många av sina uppdrag tillsammans 
med Inera, ett företag som utvecklar digitala tjänster och som ägs av 
SKR, regioner och kommuner. 

Samordningsförbund  

Inom rehabiliteringsområdet finns möjligheter till samordnade 
rehabiliteringsinsatser i syfte att uppnå eller förbättra en enskilds 
förmåga till förvärvsarbete. Den finansiella samordningen mellan 
olika huvudmän inom rehabiliteringsområdet ska underlätta en effek-
tiv resursanvändning. De disponibla resurserna ska användas för 
samordnade insatser som syftar till att den enskilde ska uppnå eller 
förbättra sin förmåga till förvärvsarbete. Finansiell samordning får 
enligt 1 § lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliter-
ingsinsatser bedrivas mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, 
kommuner och regioner för att uppnå en effektiv resursanvändning. 
Lagen gör det möjligt att samverka finansiellt inom välfärds- och reha-
biliteringsområdet. Tillsammans bildar de fyra parterna ett s.k. sam-
ordningsförbund. Målet med verksamheten är att individer i behov 
av samordnande rehabiliterande insatser ska kunna återfå eller för-
bättra sin arbetsförmåga.78 

Samordningsförbundet är ett för parterna gemensamt men själv-
ständigt samordningsorgan som fattar beslut i eget namn. Samord-
ningsförbundet kan bland annat besluta om övergripande mål och 
riktlinjer för den finansiella samordningen. Samordningsförbundet 
har gemensamma resurser och fattar beslut om resursernas fördel-
ning utifrån individers behov. Medlen ska användas så att det är för-
enligt med syftet, det vill säga att finansiera rehabiliteringsinsatser 
som riktar sig till målgruppen för att de ska närma sig arbetsmark-
naden eller återfå sin arbetsförmåga. Samordningsförbundet får inte 
täcka kostnader för individens försörjning. Det anges i lagen att ett 
samordningsförbundet inte får fatta beslut i frågor om förmåner 
eller rättigheter för enskilda. Förbunden får heller inte vidta åtgärder 
i övrigt som innefattar myndighetsutövning eller som avser tillhan-
dahållande av tjänster avsedda för enskilda. Detta innebär att det 
fortfarande är Försäkringskassan som beslutar om sjukpenning och 
att socialnämnden, eller annan behörig nämnd, beviljar bistånd enligt 

 
78 2 § Lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 
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SoL. Det är fortfarande sjukvårdshuvudmännen som tillhandahåller 
sjukvård. Samordningsförbundet ska svara för uppföljning och ut-
värdering av den finansiella samordningen.79 Samordningsförbundet 
ska också stödja samarbetet mellan de samverkande parterna. Natio-
nella rådet för finansiell samordning bildades 2008 av Arbetsför-
medlingen, Försäkringskassan, Sveriges Kommuner och Landsting 
samt Socialstyrelsen. Syftet med rådet är att ge finansiell samverkan 
den legitimitet och förankring som är nödvändig. Rådet bidrar till 
utveckling, ökad professionalitet och kunskap inom den finansiella 
samordningen och rådet utgör även ett forum för gemensamma ställ-
ningstaganden i strategiska frågor vad gäller finansiell samordning. 
Regeringen har gett Inspektionen för socialförsäkringen i uppdrag ut-
värdera samordningsförbundens verksamhet. Uppdraget har delredo-
visats våren 2019 och ska slutredovisas i december 2021.80 

18.4 Planer för rehabilitering och återgång i arbete 

Som en del av sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen ska en 
plan för återgång i arbete upprättas. Detta åtagande ligger på flera 
aktörer i processen och en och samma individ kan således ha flera 
olika aktiva planer för ett och samma sjukfall. I flera fall är före-
komsten av en mer eller mindre detaljerade plan också en förut-
sättning för att ersättning ska kunna beviljas – som i fallet rehabili-
teringsersättning. De individuella planerna syftar till att förbättra 
individens möjligheter till effektiv rehabilitering. I planerna görs 
också bedömningar om individens behov av rehabilitering. Planerna 
har inte exakt samma syfte även om de till del överlappar. För re-
spektive aktör kan det framstå som tydligt varför en individuell plan 
ska utformas och hur den hjälper individen. En enskild individ kan 
dock ha planer hos flera aktörer samtidigt. Innehållet i dessa planer 
är ofta inte samverkat aktörerna emellan vilket innebär att individen 
kan få motstridiga besked. Det behöver inte handla om allvarliga 
motstridigheter utan kan vara så enkla saker som skillnader i 
tidpunkt för insatser eller olika bedömningar av behovet av en viss 
insats. Om det finns skillnader i de olika aktörernas planer för indi-

 
79 Prop. 2002/03:132, s. 109. 
80 Prop. 2019/20:1, utgiftsområde 10, s. 33. 
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viden kan det vara svårt för individen att förstå vilken plan som ska 
följas och om någon plan är överordnad någon annan.81 

Försäkringskassan beskriver i sin vägledning att när bedömningen 
gjorts att en försäkrad har rätt till sjukpenning ska en planering göras 
för hur han eller hon så snart som möjligt ska kunna återgå i arbete.82 
Försäkringskassan har emellertid även ett lagstadgat ansvar för att i 
varje sjukfall där den försäkrade behöver en åtgärd som kan ge rätt 
till rehabiliteringsersättning upprätta en rehabiliteringsplan.83 Denna 
rehabiliteringsplan avser en möjlighet för Försäkringskassan att 
kunna bevaka att arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgärder genom-
förs i det enskilda fallet. Planen utgör vidare ett underlag för För-
säkringskassan i frågan huruvida rehabiliteringsersättning kan be-
viljas. Enligt äldre förarbeten har planen dubbla syften. Den ska dels 
säkerställa att de arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgärder som är 
nödvändiga genomförs i enskilda ärenden, dels ligga till grund för 
beslut om rehabiliteringsersättning.84 Rehabiliteringsplanen ska upp-
rättas när den försäkrade behöver en åtgärd som kan ge rätt till reha-
biliteringsersättning (rehabiliteringspenning och/eller särskilt bidrag). 
Rehabiliteringsplanen ska så långt som möjligt upprättas i samråd 
med den försäkrade. I förarbetena betonas att en framgångsrik reha-
bilitering förutsätter ett samarbete med den försäkrade.85 Planen ska 
alltid innehålla en tidsplan för rehabiliteringen och uppgifter om de 
rehabiliteringsåtgärder som ska genomföras. Planen ska också inne-
hålla information om vem som ansvarar för de olika rehabiliterings-
åtgärderna. Även övriga uppgifter som behövs för att genomföra 
rehabiliteringen ska framgå.86 För att planen ska anses innehålla till-
räcklig information måste det finnas konkreta uppgifter om insats-
erna som ska genomföras, när och i vilken omfattning de ska genom-
föras och vem som ansvarar för att anordna och följa upp dem. Det 
är en förutsättning för att syftet med planen – att tydliggöra planer-
ingen för alla inblandade och att ligga till grund för bedömningen av 
rätten till rehabiliteringsersättning – ska kunna uppfyllas. Försäk-
ringskassan har vidare ett ansvar enligt lag att fortlöpande se till att 

 
81 SOU 2020:24. 
82 Försäkringskassan, vägledning 2015:1, Sjukpenning, rehabilitering och rehabiliteringsersätt-
ning, s. 291 f. 
83 30 kap. 12 § SFB. 
84 Prop. 1990/91:141, s. 52. 
85 Prop. 1990/91:141, s. 52 
86 30 kap. 13 § SFB. 
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planen följs och att det vid behov görs ändringar i den.87 Dessutom 
måste Försäkringskassan följa utvecklingen för att kunna betala ut 
rätt ersättning. 

För att kunna upprätta rehabiliteringsplanen kan det även behövas 
medverkan från arbetsgivare, företagshälsovård, hälso- och sjukvår-
den i övrigt, socialtjänsten, Arbetsförmedlingen och andra berörda. 
Var och en av dessa har inom ramen för respektive regelverk ett 
rehabiliteringsansvar och kan behöva bidra inom sitt ansvarsområde 
för att en rehabilitering ska lyckas. Vid planering av åtgärder som 
inte ligger till grund för att bevilja rehabiliteringsersättning kan För-
säkringskassan upprätta plan för återgång i arbete i stället för en 
rehabiliteringsplan. Planerna ligger i samma interna mall och hand-
läggaren gör olika val beroende på vilken situation den försäkrade 
befinner sig i.88 

För att stärka individens möjlighet till rehabilitering i ordinarie 
anställning har arbetsgivarens rehabiliteringsansvar förtydligats genom 
reformen för förstärkt rehabilitering för återgång i arbete.89 Sedan 
den första juli 2018 har arbetsgivare en skyldighet att upprätta plan 
för återgång i arbete för anställda som varit frånvarande på grund av 
sjukdom i 30 dagar, om det kan antas att arbetsförmågan kommer 
att vara nedsatt i 60 dagar eller längre. Planen kan även enligt Försäk-
ringskassan bidra till att förbättra beslutsunderlaget och därmed 
också till myndighetens bedömning av samordningsbehov.90 Planen 
ska så långt det är möjligt upprättas i samråd med den försäkrade. 
Dess uppgift är att vara ett stöd i det arbete som genomförs på arbets-
platsen för att göra det möjligt för arbetstagaren att återgå i arbete. 

Hälso- och sjukvården ska, i samverkan med patienten, upprätta 
en individuell plan för planerande och beslutande rehabiliteringsin-
satser. Även vid kommunal rehabilitering ska en individuell plan 
upprättas.91 

Riksrevisionen granskade i rapport 2020:12 bl.a. frågan om före-
komsten av plan för återgång i arbete hos några stora statliga arbets-
givare (Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Polismyndigheten, 
Kriminalvården och Skatteverket) och konstaterade att det är stora 

 
87 30 kap. 14 § SFB. 
88 Försäkringskassans vägledning 2015:1. Version 12 s. 291 f. 
89 Ds 2017:9. 
90 Försäkringskassan, Svar på regeringsuppdrag Förstärkt arbete med att stödja individen i 
sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen, 2018. 
91 8 kap. 7 § HSL. Resp. 12 kap. 5 § HSL. 
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skillnader mellan arbetsgivarna, men att det i genomsnitt saknades 
plan för återgång i arbete eller annan dokumentation i vart tredje 
ärende. När en fullständig plan inte upprättas bör arbetsgivaren doku-
mentera ett ställningstagande som motiverar avsteget. Sådan doku-
mentation sker emellertid sällan.92 

18.4.1 När föreligger rätt till rehabilitering? 

En försäkrad har rätt till rehabiliteringsåtgärder enligt bestämmelserna 
i 30 kap. SFB. Rehabiliteringsåtgärder ska planeras i samråd med den 
försäkrade och utgå från hans eller hennes individuella förutsätt-
ningar och behov. 

Den vars arbetsförmåga inte redan är nedsatt med minst en 
fjärdedel inte heller har rätt till ersättning från sjukförsäkringen.93 
Rehabilitering – som ju syftar till att återställa en förlorad arbets-
förmåga – behövs i ett sådant fall inte heller. Detta kan sägas vara ett 
uttryck för nuvarande gällande rätt där arbetslivsinriktad rehabilitering 
inte kan tillämpas som förebyggande åtgärd. Det finns enligt Försäk-
ringskassan inte heller anledning för myndigheten att samordna 
rehabiliteringsåtgärder i den situationen. Rehabilitering och rehabili-
teringsersättning är inte heller aktuellt för den som har nedsatt 
arbetsförmåga men som kan återfå sin förmåga utan arbetslivsin-
riktade åtgärder. Om det endast är medicinsk behandling som behövs 
för att återställa arbetsförmågan, eller om arbetsförmågan bedöms 
vara nedsatt men där den försäkrade anses kunna återgå i arbete utan 
rehabilitering, till exempel genom att successivt trappa ned sjukskriv-
ningsgraden, är det till exempel inte motiverat med arbetsträning. 

Försäkringskassan ska, om den försäkrade går med på det, i arbetet 
med rehabiliteringen samverka med de olika aktörer som berörs av 
rehabiliteringen av den försäkrade. Försäkringskassan ska verka för 
att dessa organisationer och myndigheter vidtar de åtgärder som be-
hövs för en effektiv rehabilitering av den försäkrade. För att rehabili-
teringsersättning ska beviljas krävs det att åtgärden i det enskilda 
fallet syftar till att återställa eller förbättra arbetsförmågan.  

 

 
92 RiR, granskningsrapport 2020:12, s. 5. 
93 Försäkringskassan, rättslig kvalitetsuppföljning 2016:2, s. 10. 
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19 Förmåner vid rehabilitering – 
rehabiliteringsersättning 

Rehabiliteringsersättning beviljas för arbetslivsinriktad rehabilitering. 
Förmånen syftar till att förebygga sjukdom, förkorta sjukdomstiden 
och underlätta för den försäkrade att bibehålla eller återfå arbetsför-
mågan. Ersättningsformen har i stort sett varit oförändrad sedan in-
förandet i början av 1990-talet. 

I kommittédirektiven redogörs för ett antal centrala aspekter vad 
gäller rehabilitering. Det handlar bl.a. om det faktum att rehabilitering 
används för att den enskilde ska ha möjlighet att komma tillbaka i 
arbete. I denna rehabiliteringsprocess bör en omställning som är 
både hållbar för individen och önskvärd ur ett samhällsperspektiv 
eftersträvas.  

Vid användning av förmåner vid arbetslivsinriktad rehabilitering 
uppstår frågan hur de bäst bör användas för att förebygga nedsatt 
arbetsförmåga och understödja omställning för den som behöver det 
på grund av sjukdom. Regelverket bör vara flexibelt och stödja en 
effektiv rehabilitering. Regeringen beskriver i direktiven hur det kan 
förekomma problem med nuvarande lagstiftning utifrån såväl den 
enskildes som Försäkringskassans och andra aktörers perspektiv. 

Såväl interna som externa förklaringar kan ligga bakom att befint-
liga förmåner vid rehabilitering i dagsläget inte används i särskilt stor 
utsträckning. De interna förklaringarna är sådana som handlar om 
regelverkets innehåll och konstruktion, dess tillämpning av ansvariga 
myndigheter, förändringar i rättspraxis eller samarbete mellan myn-
digheter. De externa förklaringarna ligger utanför det aktuella regel-
verket eller tillämpningen av detta. Det kan till exempel handla om 
arbetsmarknadens utveckling eller hur kunskaperna om förekom-
sten av denna typ av ersättning ser ut.  
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I det följande avsnittet redogör utredningen för hur användandet 
av rehabiliteringsförmåner har utvecklats över tid. Därefter analy-
seras tänkbara faktorer till varför reglerna används i den begränsade 
omfattning det är fråga om och analyserar vilka problem som är för-
knippade med de olika rehabiliteringsförmånerna och det nuvarande 
regelverket. 

Enligt direktiven ska även reglerna om särskilt bidrag ses över. I 
uppdraget ingår att kartlägga vilka kostnader som i dag ersätts genom 
det särskilda bidraget och ta ställning till eventuella behov av föränd-
ringar av bidraget. Denna fråga analyseras därför särskilt. 

Frågan om förmåner vid rehabilitering är nära knuten till själva 
rehabiliteringsprocessen och vilka typer av rehabiliteringsåtgärder som 
kan bli aktuella som grund för beviljandet av en förmån. Själva pro-
cessen för rehabilitering analyseras därför också i den utsträckning 
det är nödvändigt för en fullständig analys av rehabiliteringsförmån-
erna. I denna del berörs bland annat frågorna om samarbetet mellan 
aktörer i rehabiliteringsprocessen. Frågan om sjukskrivnings- och 
rehabiliteringsprocessen som sådan innefattas dock inte i utredning-
ens direktiv. Denna fråga har undersökts av Utredningen Nationell 
samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess. Den utred-
ningen lämnade sitt betänkande SOU 2020:24 i april 2020.  

I socialförsäkringsbalken anges vilka förmåner som en enskild 
försäkrad kan ha rätt till under tid med rehabilitering. I huvudsak är 
det fråga om två former: rehabiliteringsersättning som kan lämnas 
för arbetslivsinriktad rehabilitering och utges i form av rehabiliter-
ingspenning och/eller särskilt bidrag, samt förebyggande sjukpen-
ning, som beviljas vid genomförande av medicinsk behandling och 
rehabilitering. Av intresse är också dessa båda ersättningar i särskilda 
fall samt andra förmåner som kan betalas ut vid rehabilitering under 
särskilda omständigheter, såsom livränta under rehabiliteringstid när 
den försäkrade har en arbetsskada. 

19.1 Gällande regelverk 

En grundläggande tanke med förmånen rehabiliteringsersättning är 
att det är en ersättningsform som ska möjliggöra för den försäkrade 
att delta i arbetslivsinriktad rehabilitering. Bestämmelserna för denna 
ersättningsform finns i 31 kap. SFB. Ersättningen består av två delar 
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och kan betalas ut som rehabiliteringspenning och särskilt bidrag. 
Rehabiliteringspenning betalas ut med samma belopp som sjukpen-
ning och syftar till att ersätta inkomstbortfall under tid som den 
försäkrade deltar i en arbetslivsinriktad rehabiliteringsinsats (men 
alltså inte vid medicinsk rehabilitering). Det särskilda bidraget ska 
täcka kostnader som den försäkrade kan ha för att delta i rehabiliter-
ingsinsatsen. 

Grundläggande förutsättningar för att rätt till rehabiliteringser-
sättning ska uppkomma är att den försäkrade har en sjukdom som 
sätter ned arbetsförmågan med minst en fjärdedel, att det finns ett 
behov av (arbetslivsinriktad) rehabilitering och att sådan rehabilitering 
också genomförs. 

Förutsättningen nedsatt arbetsförmåga är densamma som gäller 
för rätten till sjukpenning enligt 27 kap. SFB. Bedömningen av ned-
sättningen av arbetsförmågan ska göras i förhållande till heltids-
arbete. Det är vidare endast medicinskt betingad nedsättning av ar-
betsförmågan som ger rätt till rehabiliteringsersättning. För att en 
försäkrad ska kunna få rehabiliteringspenning fordras vidare precis 
som för sjukpenning att det fastställs en sjukpenninggrundande 
inkomst, förkortad SGI, för den försäkrade.  

Lagtexten anger inte mot vad arbetsförmågan ska bedömas. Be-
dömningen av arbetsförmågan följer emellertid den s.k. rehabiliter-
ingskedjans tidsgränser. Under den första tiden ska arbetsförmågan 
jämföras mot det egna arbetet (för en försäkrad som har en anställ-
ning) och efter 180 dagar mot arbete som är normalt förekom-
mande. Om det föreligger särskilda skäl kan bedömningen mot en 
bredare arbetsmarknad skjutas upp, i likhet med undantagsbestäm-
melserna för sjukpenning i 27 kap. 48 § SFB. Förutsättningarna är, i 
likhet med vad som gäller för bedömningen inom sjukpenning-
reglerna, sedan den 15 mars 2021 att övervägande skäl talar för att 
den försäkrade efter genomförd rehabilitering kan återgå i arbete hos 
arbetsgivaren före dag 366 i rehabiliteringskedjan. Även i de fall då 
det skulle vara oskäligt att bedöma den försäkrades arbetsförmåga i 
förhållande till normalt förekommande arbete kan det bli aktuellt att 
bevilja rehabiliteringsersättning för åtgärder som syftar till återgång 
i arbete hos arbetsgivaren efter dag 180 i sjukperioden. Från och med 
dag 366 i rehabiliteringskedjan kan rehabiliteringsersättning bara be-
viljas om den försäkrades arbetsförmåga bedöms vara nedsatt med 
minst en fjärdedel i förhållande till arbeten som normalt förekommer 
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på arbetsmarknaden, eller om det är oskäligt att bedöma arbetsför-
mågan i förhållande till arbete som normalt förekommer på arbets-
marknaden. 

I förarbetena anges att rehabiliteringsersättning endast i undan-
tagsfall ska kunna betalas ut under längre tid än tre månader till den 
som behöver rehabiliteringsåtgärder för att komma tillbaka till sitt 
vanliga arbete, men har arbetsförmåga i andra arbeten utan rehabili-
tering.1 I senare förarbeten anges att rehabiliteringsersättning som 
syftar till att förkorta sjukfallet eller att häva arbetsförmågans ned-
sättning inte bör utges efter det att den försäkrade har haft nedsatt 
arbetsförmåga i 90 dagar om den försäkrade utan arbetslivsinriktad 
rehabilitering kan återgå i annat arbete hos arbetsgivaren.2  

En annan situation är den då en försäkrad redan har beviljats 
rehabiliteringsersättning och genomgår arbetslivsinriktad rehabili-
tering, och först därefter når dag 180. En grundläggande tanke med 
rehabiliteringsersättning är som konstaterats ovan att det är en 
ersättningsform som ska möjliggöra för den försäkrade att delta i 
arbetslivsinriktad rehabilitering. Förarbetena är tydliga med att 
rätten till ersättning finns så länge den försäkrade deltar i arbetslivs-
inriktad rehabilitering.3 I detta avseende är alltså rehabiliterings-
ersättning mer att likna vid en periodisk ersättning än en dag-för-
dag-ersättning. Den som redan är beviljad rehabiliteringspenning 
och deltar i arbetslivsinriktad rehabilitering ska således anses ha 
nedsatt arbetsförmåga och ska inte bedömas mot normalt före-
kommande arbete.4 

Av bestämmelsen i 27 kap. 50 § SFB framgår att i de fall den för-
säkrade är i behov av någon medicinsk behandling eller medicinsk 
rehabilitering som avses i 27 kap. 6 §, dvs. sådan medicinsk rehabili-
tering som kan ge rätt till förebyggande sjukpenning, eller rehabili-
teringsåtgärd som avses i 29–31 kap. SFB, ska bedömningen av 
arbetsförmågan enligt 46–49 §§ göras med beaktande av den försäk-
rades arbetsförmåga efter en sådan åtgärd. Denna bestämmelse fick 
sin utformning genom de lagändringar som genomfördes i samband 
med införandet av rehabiliteringskedjan. I förarbetenas författnings-
kommentar angavs endast att stycket vari bestämmelsen återfinns är 

 
1 Prop. 1996/97 :28, s. 19. 
2 Prop. 2007/08:136, s. 70. 
3 Prop. 1990/91:141, s. 65. 
4 Jfr SOU 2020:6, s. 197. 
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nytt.5 Den ursprungliga regeln i 3 kap. 7 § sjunde stycket AFL och 
den nu gällande är emellertid utformade på sådant sätt att den an-
givna bedömningen ska göras i alla skeden av rehabiliteringskedjan, 
således även efter återgång i arbete hos arbetsgivaren. Bestämmel-
sens betydelse har inte klargjorts i rättspraxis. I sin vägledning ut-
trycker Försäkringskassan uppfattningen att bestämmelsen har be-
gränsad betydelse men utvecklar inte resonemanget.6 Utredningen En 
trygg sjukförsäkring med människan i centrum berörde denna fråga 
och nådde slutsatsen att det är motiverat med en lagändring som 
innebär att rätten till rehabiliteringsersättning ska bedömas med 
bortseende från bedömningsgrunden normalt förekommande arbete, 
vid bedömning av den försäkrades arbetsförmåga efter 180 dagar.7 

Utöver en nedsättning av arbetsförmågan måste den försäkrade 
delta i en arbetslivsinriktad rehabilitering som syftar till att förkorta 
sjukdomstiden eller att helt eller delvis förebygga eller häva nedsätt-
ningen av arbetsförmåga.8 Vad som ska anses omfattas av begreppet 
diskuterades ovan i avsnitt 18.1.2; möjligen kan syftet med den ar-
betslivsinriktade rehabiliteringen utifrån resonemanget där anses 
ligga redan i begreppets definition. Vem som ska avgöra detta syfte 
framgår inte klart av gällande rätt. Räcker det att sådana arbetslivs-
inriktade rehabiliteringsåtgärder (som ju inkluderar det efterfrågade 
syftet) har initierats för att ersättning ska betalas ut eller ska För-
säkringskassan göra ytterligare en ”extern” bedömning av syftet med 
åtgärderna? Försäkringskassans uppfattning synes här vara att en 
sådan bedömning ska ske och att handläggaren trots att rehabili-
tering pågår kan komma fram till t.ex. att den försäkrade inte har 
behov av rehabilitering trots nedsatt arbetsförmåga eller att de åtgär-
der som vidtagits inte kunnat anses utgöra arbetslivsinriktad rehabi-
litering, utan i stället t.ex. att den försäkrade deltagit i en utredning 
av arbetsförmågan eller i någon typ av förberedande åtgärd som inte 
kunnat betraktas som arbetslivsinriktad rehabilitering.9 Vidare har 
Försäkringskassan uttryckt uppfattningen att det för att rehabiliter-
ingsersättning ska beviljas krävs att åtgärden i det enskilda fallet kan 
förväntas återställa eller förbättra arbetsförmågan och att Försäk-
ringskassan alltså ska värdera vilka åtgärder som kan förväntas ge 

 
5 Prop. 2007/08:136, s. 101.  
6 Försäkringskassan, vägledning 2015:1 version 12 s. 106. 
7 SOU 2020:6, s. 196. 
8 31 kap. 3 § SFB. 
9 Jfr Försäkringskassan, rättslig kvalitetsuppföljning 2016:2, s. 13. 
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effekter på arbetsförmågan.10 En sådan värdering av det troliga ut-
fallet av en rehabiliteringsåtgärd kan emellertid inte utläsas ur lag-
texten, där det anges att det är syftet med åtgärden som är avgörande 
för om rehabiliteringsersättning kan beviljas. Bedömningen av pro-
gnosen av hur framgångsrik rehabiliteringen kommer vara, dvs. om 
den försäkrade de facto kommer att återfå arbetsförmåga, finns inte 
med som rekvisit i lagtexten.  

Oavsett hur begreppet arbetslivsinriktad rehabilitering närmre ska 
definieras betalas rehabiliteringsersättning ut endast under tid som 
en försäkrad deltar i sådan arbetslivsinriktad rehabilitering. Det inne-
bär exempelvis att den som väntar på att rehabiliteringen ska starta 
inte kan få rehabiliteringsersättning för denna tid.11 Den ersättnings-
form som då främst blir aktuell är sjukpenning. Detta innebär också 
att rehabiliteringspenning enligt nuvarande regelverk inte kan an-
vändas för att förebygga en nedsättning av arbetsförmågan med 
minst en fjärdedel som inte redan har inträffat, trots att ett uttalat 
syfte kan vara att förebygga nedsättning av arbetsförmågan. Rehabi-
literingspenning kan således inte användas för att t.ex. underlätta 
omställning förrän sjukdomen medfört nedsatt arbetsförmåga med 
minst en fjärdedel.  

Av andra stycket 31 kap. 8 § SFB framgår att arbetsförmågan 
under tiden för rehabiliteringsåtgärden ska anses nedsatt i den ut-
sträckning den försäkrade på grund av åtgärden är förhindrad att 
förvärvsarbeta. Bestämmelsen medför därmed exempelvis att den 
som deltar i en rehabiliteringsåtgärd på exempelvis halvtid får halv 
rehabiliteringspenning, även om hans eller hennes arbetsförmåga 
”egentligen” endast är nedsatt med en fjärdedel. Omvänt kan den som 
har helt nedsatt arbetsförmåga och deltar i en åtgärd på halvtid endast 
beviljas halv rehabiliteringspenning. Den återstående inkomstförlusten 
kan då täckas av exempelvis halv sjukpenning om förutsättningarna 
för att bevilja den förmånen är uppfyllda. Betydelsen är emellertid 
främst att ersättning kan betalas ut även när rehabiliteringen delvis 
sker i förebyggande syfte, dvs. under åtgärder för att förebygga 
ytterligare nedsättning av arbetsförmågan utöver en redan inträffad 
fjärdedels nedsättning.12 Utifrån lagtextens formulering måste sam-
mantaget kopplingen till den nedsatta arbetsförmåga som krävs för 

 
10 Försäkringskassan, rättslig kvalitetsuppföljning 2016:2, s. 25. 
11 Prop. 1990/91:141, s. 65. 
12 Se prop. 1990/91:141, s. 92; Jfr även s. 65 och 91.  
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att rehabiliteringspenning ska ges från första början upphöra i och 
med att ersättningen har beviljats; när rehabiliteringsåtgärden väl 
pågår anses den försäkrades arbetsförmåga per definition vara ned-
satt i den utsträckning som åtgärden förhindrar honom eller henne 
från att utföra förvärvsarbete. Detta framgår även av 27 kap. 26 § 
SFB där det anges att en sjukperiod pågår så länge som en försäkrad 
har en sjukdom som sätter ned arbetsförmågan med minst en fjärde-
del13, eller, såvitt här är av intresse, har rehabiliteringspenning. Det 
krävs således inte att någon ”egentlig” arbetsförmågenedsättning 
består under tid den försäkrade genomgår rehabilitering och får 
rehabiliteringspenning. Däremot är ju själva syftet med rehabiliter-
ingen att den försäkrade ska återfå sin arbetsförmåga varför det 
naturligtvis finns anledning att avsluta rehabiliteringen när arbets-
förmågan inte längre är nedsatt. 

Vad som krävs för att en rehabiliteringsåtgärd ska anses vara 
arbetslivsinriktad framgår av 29 kap. 2 § och har diskuterats ovan; se 
även avsnitt 18.1.2 om begreppet. Arbetslivsinriktad rehabilitering 
kan dels handla om insatser för att individen ska kunna fortsätta 
arbeta hos sin arbetsgivare eller i den egna verksamheten, dels om att 
ge individen förutsättning att försörja sig genom annat arbete. I det 
senare fallet sker detta ofta genom samverkan mellan Försäkrings-
kassan och Arbetsförmedlingen. Allmänna bestämmelser om rehabi-
litering finns i 30 kap. 2–11 §§ SFB, se även avsnitt 18.1 om rehabili-
tering ovan. Avgränsningen mot medicinsk rehabilitering i innebörden 
av vilka åtgärder detta ska anses omfatta är inte kategorisk, vilket har 
konstaterats ovan. Däremot framhålls i förarbetena att tid under 
vilken den försäkrade enbart genomgår medicinsk rehabilitering inte 
bör berättiga till rehabiliteringsersättning. Deltagande i viss medi-
cinsk rehabilitering, t.ex. sjukgymnastik, under tid som arbetslivsin-
riktad rehabilitering pågår bör dock inte utesluta att rehabiliterings-
ersättning beviljas.14 I sin vägledning anger Försäkringskassan att de 
rehabiliteringsåtgärder som kan bli aktuella uteslutande är arbets-
hjälpmedel, insatser hos Arbetsförmedlingen, arbetsträning och ut-
bildning.15 Även om dessa insatser torde utgöra de vanligaste form-
erna av rehabilitering kan emellertid inte någon begränsning till dessa 
fyra former utläsas av vare sig lagtext eller förarbeten. 

 
13 Se även HFD 2018 ref. 69. 
14 Prop. 1990/91:141, s. 61. 
15 Försäkringskassans vägledning 2015:1 version 12, s. 264. 
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Liksom sjukpenning kan rehabiliteringspenning lämnas som hel, 
tre fjärdedels, halv eller en fjärdedels förmån. Syftet med förmåns-
nivåerna tre fjärdedels, halv och en fjärdedels rehabiliteringspenning 
är främst att möjliggöra en successiv återgång i arbete. Dessa för-
månsnivåer bör därför främst nyttjas under begränsade tider och ingå 
i en plan för hur arbetsinsatsen successivt ska trappas upp.16 Ersätt-
ningen kan samordnas med andra ersättningar; aktivitetsstöd och 
rehabiliteringspenning kan exempelvis betalas ut för samma tid och 
samordnas beloppsmässigt vid utbetalning.17  

Sedan den 1 juli 2020 kan en försäkrad som fått rätt till rehabili-
teringsersättning få behålla ersättningen även under tid då han eller 
hon är helt eller delvis ur stånd att delta i rehabiliteringen.18 Detta 
gäller vid kortvarig frånvaro från den arbetslivsinriktade rehabiliter-
ingen och det är alltså förmågan att medverka i rehabiliteringen som 
ska bedömas. Rehabiliteringsersättningen får lämnas för högst 
30 kalenderdagar i följd. Efter den sjunde dagen lämnas ersättningen 
endast om den försäkrade genom att lämna in ett läkarintyg till För-
säkringskassan styrker nedsättningen av förmågan att delta i reha-
biliteringen på grund av sjukdom. Dessa bestämmelser motsvarar 
vad som gällde för rätt till sjukpenning för deltagare i arbetsmark-
nadspolitiska program fram till den 1 juli 2020. Före den 1 juli 2020 
gällde regler som innebar att en försäkrad med beviljad rehabiliter-
ingsersättning för deltagande i arbetslivsinriktad rehabilitering kunde 
vara tvungen att avstå från att delta i rehabiliteringen på grund av 
sjukdom; antingen en försämring av den sjukdom som motiverat den 
arbetslivsinriktade rehabiliteringen eller en helt annan sjukdom. 
Enligt tidigare gällande regler hade den försäkrade inte rätt till rehabi-
literingsersättning i denna situation utan var hänvisad till att ansöka 
om sjukpenning, med ökad administration för såväl den enskilde 
som myndigheten som följd.19 

Rätten till rehabiliteringsersättning upphör från och med den 
månad då den försäkrade fyller 65 år. Det finns i övrigt i socialför-
säkringsbalken inte några tidsgränser för hur länge rehabiliterings-
penning kan beviljas. Förarbetena är tydliga med att rätten till er-

 
16 Prop. 1990/91:141, s. 65. 
17 Se Försäkringskassans vägledning 2017:2 och 2005:1. 
18 31 kap. 5 § SFB, ändrad genom lag om ändring i socialförsäkringsbalken 2020: 427. 
19 Se Ds 2018:32, vars förslag legat till grund för ändringen i 31 kap. 5 § SFB. Förslaget byggde 
i sin tur på förslag från Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen (se t.ex. dnr. S2011/ 
11077/SF). 
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sättning finns så länge den försäkrade deltar i arbetslivsinriktad reha-
bilitering.20 Av förarbetena framgår dock att inriktningen bör vara 
att rehabilitering tillbaka till ordinarie arbete bör omfatta högst tre 
månader och att inriktningen på rehabiliteringen i övrigt ska vara att 
den försäkrade har återfått sin arbetsförmåga inom ett år. Rehabili-
tering som pågår under längre tid än ett år kan bli aktuell i undan-
tagsfall om det inte finns några möjligheter att genomföra rehabili-
teringen på kortare tid. 

Regeringen har meddelat ytterligare föreskrifter om rätten till 
rehabiliteringsersättning vid utbildning. De bygger på uttalanden i 
prop. 1990/91:141 och bet. 1990/91:SfU16. I förordningen (1991:1321) 
om rehabiliteringsersättning finns en begränsning till högst 40 stu-
dieveckor för en utbildning som kan finansieras med studiemedel. I 
nämnda förordning finns även begränsningar när det gäller vilken 
typ av studier som kan bedrivas med rehabiliteringsersättning. Dessa 
regler har varit i stort sett oförändrade sedan rehabiliteringsrefor-
men 1992. 

Försäkringskassan ska upprätta en rehabiliteringsplan när den 
försäkrade behöver en åtgärd som kan ge rätt till rehabiliteringser-
sättning. Det räcker med att den försäkrade har rätt till antingen 
rehabiliteringspenning eller särskilt bidrag för att en plan ska upp-
rättas. Rehabiliteringsplanen ska så långt som möjligt upprättas i 
samråd med den försäkrade. I förarbetena betonas att en framgångs-
rik rehabilitering förutsätter ett samarbete med den försäkrade. För 
att kunna upprätta rehabiliteringsplanen kan det även behövas med-
verkan från exempelvis arbetsgivare, företagshälsovård, hälso- och 
sjukvården i övrigt, Arbetsförmedlingen eller socialtjänsten. Var och 
en av dessa har inom ramen för respektive regelverk ett rehabiliter-
ingsansvar och kan behöva bidra inom sitt ansvarsområde för att en 
rehabilitering ska lyckas.  

19.1.1 Särskilt bidrag  

Enligt 31 kap. 14 § SFB lämnas särskilt bidrag under rehabiliterings-
tiden för kostnader som uppstår för den försäkrade i samband med 
rehabiliteringen. Det särskilda bidraget ska täcka kostnader i 
samband med rehabilitering som är nödvändiga för att rehabiliter-

 
20 Prop. 1990/91:141, s. 65. 
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ingen ska kunna genomföras som avsett.21 Bestämmelsen syftar till 
att markera avgränsningen av regeringens möjligheter att med stöd 
av sin restkompetens meddela föreskrifter på området.22 

I bestämmelsen hänvisas till att regeringen eller den myndighet 
som regeringen bestämmer meddelar ytterligare föreskrifter om 
sådant bidrag. Sådana föreskrifter finns i förordningen (1991:1321) 
om rehabiliteringsersättning och i Försäkringskassans föreskrifter 
(FKFS 2010:23) om rehabiliteringsersättning. Som exempel på kost-
nader som kan ersättas enligt dessa bestämmelser kan nämnas kurs-
avgifter, kostnader för läromedel, resekostnader, logi och kostnader 
för ledsagare. En försäkrad kan ha rätt till särskilt bidrag utan att 
samtidigt ha rätt till rehabiliteringspenning. Det gäller till exempel 
för en försäkrad som inte har någon SGI; ett tydligt exempel på för-
säkrade som omfattas är personer som får aktivitetsersättning. Han 
eller hon kan inte få rehabiliteringspenning men kan ändå få särskilt 
bidrag för kostnader i samband med rehabiliteringen. Andra perso-
ner som kan bli aktuella är de som får försörjningsstöd. Särskilt 
bidrag betalas ut i efterskott men kan betalas ut i förskott om det 
finns särskilda skäl.23 

I praktiken är det nästan uteslutande resekostnader som ersätts 
genom det särskilda bidraget. I Försäkringskassans rättsliga uppfölj-
ning av rehabiliteringsersättningen 2016:2 konstaterades att det av 
500 granskade ärenden inte förekom något ärende där den försäk-
rade enbart hade ansökt om särskilt bidrag.24 Det var huvudsakligen 
arbetslösa försäkrade som ansökte om särskilt bidrag. Enligt Försäk-
ringskassan berodde detta sannolikt på att ansökan som regel hade 
initierats av handläggaren, och att möjligheten att få särskilt bidrag 
för resor är mycket begränsade för den som deltar i rehabilitering 
hos sin arbetsgivare. Sådan ersättning kan bara beviljas om det är 
skäligt med hänsyn till de resekostnader som den försäkrade skulle 
haft i sitt ordinarie arbete. 

 
21 Prop. 1990/91:141, s. 66. 
22 Prop. 2008/09:200, s. 454. 
23 12 § förordningen (1991:1321). 
24 Försäkringskassan, Rättslig kvalitetsuppföljning 2016:2. 
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19.1.2 Rehabiliteringsersättning vid arbetsskada 

En särskild form av rehabiliteringsersättning utgörs av de förmåner 
som kan ges till försäkrade som skadat sig i arbetet och till följd av 
detta fått en försämrad förmåga att skaffa inkomst genom arbete. 
Sjukpenning eller rehabiliteringspenning från arbetsskadeförsäk-
ringen kan vara aktuellt för försäkrade som har nedsatt arbetsför-
måga på grund av en arbetsskada, men av olika anledningar inte kan 
få dessa ersättningar från den vanliga sjukförsäkringen. För de för-
säkrade som har en arbetsskada och genomgår arbetslivsinriktad 
rehabilitering finns det även möjlighet att få ersättning i form av 
livränta under den tid som rehabiliteringen pågår. Detta följer av 
41 kap. 4 § SFB där det anges att den försäkrades förvärvsförmåga 
anses vara nedsatt när han eller hon deltar i behandling eller reha-
bilitering eftersom deltagande i rehabiliteringsinsatsen hindrar den 
försäkrade från att förvärvsarbeta. En förutsättning för att kunna 
beviljas livränta enligt 41 kap. 4 § SFB är dock att grundförutsätt-
ningarna för rätt till livränta i 41 kap. 2 § SFB är uppfyllda. Det inne-
bär att livränta under arbetslivsinriktad rehabilitering bara kan be-
viljas om förvärvsförmågan är nedsatt med minst en femtondel och 
nedsättningen kan antas bestå under minst ett år. Om Försäkrings-
kassan vid bedömning av den framtida inkomstförlusten kommer 
fram till att förvärvsförmågan sannolikt kommer att förbättras efter 
genomförd arbetslivsinriktad rehabilitering kan livränta beviljas 
under rehabiliteringstiden. Det bedöms då vara en samhällsekono-
misk vinst att betala full livränta under rehabiliteringstiden, i stället 
för att betala livränta under en längre tid som kompensation för en 
lägre lön.  

Att en arbetslivsinriktad rehabilitering beräknas pågå under kortare 
tid än ett år är i enlighet med rättsfallet RÅ 2005 ref. 46 i sig inget 
hinder för att bevilja arbetsskadelivränta. Högsta förvaltningsdom-
stolen slog där fast att den omständigheten att en arbetslivsinriktad 
rehabilitering beräknas pågå under kortare tid än ett år i sig inte är 
något hinder för att bevilja arbetsskadelivränta. Livränta kan alltså 
även beviljas t.ex. vid kortare utbildningar om grundförutsättning-
arna för rätten till livränta är uppfyllda. Av domen framgår att övriga 
förutsättningar för livränta måste vara uppfyllda för att ersättning 
ska kunna ges från arbetsskadeförsäkringen. I övriga förutsättningar 
ingår att grundkraven för livränta måste vara uppfyllda. Det innebär 
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rent praktiskt att livränta kan beviljas för en utbildning som är kortare 
än ett år om Försäkringskassan bedömer att den försäkrade även 
efter den arbetslivsinriktade rehabiliteringen har en lägre förvärvs-
förmåga än i det arbete som han eller hon hade före arbetsskadan. 
Det är enligt Försäkringskassans vägledning den personliga hand-
läggaren i sjukförsäkringsärendet som ansvarar för att det upprättas 
en rehabiliteringsplan också i de fall livränta betalas ut under rehabi-
literingen. Det är också den personliga handläggaren som har den 
fortlöpande kontakten med den försäkrade och som följer upp reha-
biliteringen. För att underlätta rehabiliteringsplaneringen är det en-
ligt vägledningen lämpligt att arbetsskador, där det kan bli aktuellt 
med en rehabiliteringsåtgärd, behandlas med förtur.25 

Utredningen om en mer jämställd och rättssäker försäkring vid 
arbetsskada hade bland annat i uppdrag att se över bestämmelserna 
om rehabiliteringsersättning vid arbetsskada.26 I direktiven påpek-
ades att det kan vara ett problem att arbetsförmågebegreppen och 
kraven på nedsättning av arbetsförmågan är olika i sjuk- respektive 
arbetsskadeförsäkringen. I sjukförsäkringen utbetalas inte någon er-
sättning om nedsättningen av arbetsförmågan är mindre än en fjärde-
del. När det gäller livränta från försäkringen vid arbetsskada är det 
förmågan att skaffa sig inkomst som är avgörande och att denna för-
måga är nedsatt med minst en femtondel. En person kan således uti-
från den allmänna sjukförsäkringens perspektiv vara helt eller i det 
närmaste helt arbetsförmögen och inte berättigad vare sig till sjuk-
penning eller till rehabiliteringsersättning, men enligt försäkringen 
för arbetsskada ändå ha en nedsatt arbetsförmåga. 

19.1.3 Handläggning av rehabilitering – samarbete mellan 
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan 

Det finns ett gemensamt uppdrag27 till Arbetsförmedlingen och För-
säkringskassan om samarbete på rehabiliteringsområdet. Myndig-
heterna arbetar enligt en gemensam process som beskriver ett mellan 
parterna överenskommet arbetssätt för myndigheternas rehabiliter-
ingssamverkan. Syftet med processen är att ge förutsättningar för ett 

 
25 Försäkringskassan, Vägledning 2003:4 Förmåner vid arbetsskada, version 16, s. 194. 
26 SOU 2017:25. 
27 Sedan 2012 i myndigheternas regleringsbrev samt att särskilda medel är avsatta för detta 
samarbete.  

1126 ( 2864 )



SOU 2021:69 Förmåner vid rehabilitering – rehabiliteringsersättning 

947 

väl fungerande samarbete samt ett enhetligt arbetssätt. Myndighet-
erna ska identifiera och möta behov av rehabiliteringsinsatser så 
tidigt som möjligt för personer som får sjukpenning eller aktivitets-
ersättning och som har behov av aktiva insatser.28 Vidare ska myndig-
heterna genom sin samverkan bidra till en långsiktigt stabil och låg 
sjukfrånvaro. I de fall den försäkrade har sjukpenning, utbetalas i stället 
rehabiliteringspenning under tiden han eller hon genomgår arbets-
livsinriktade rehabiliteringsinsatser. Försäkrade som har aktivitets-
ersättning behåller denna ersättning även när han eller hon genomgår 
rehabilitering. 

Processen för myndigheternas rehabiliteringssamverkan inleds 
när Försäkringskassan har identifierat ett sannolikt behov av arbets-
livsinriktad rehabilitering för en försäkrad och möter individen för 
att förbereda en gemensam kartläggning och tar slut när det förstärkta 
samarbetet/rehabiliteringssamverkan avslutas eller avbryts.  

Det förstärka samarbetet avseende rehabiliteringssamverkan mellan 
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan består av två delar: ge-
mensam kartläggning och aktiva insatser. Syftet med det förstärkta 
samarbetet som helhet är att personen ska utveckla eller återfå sin 
arbetsförmåga för att kunna återgå i, eller få, arbete. Arbetsförmed-
lingen ansvarar för att insatserna genomförs och Försäkringskassan 
ansvarar för att klarlägga den försäkrades behov av rehabilitering och 
att se till att åtgärder vidtas. Ansvaret för planering och uppföljning 
är gemensamt.  

Gemensam kartläggning är ett arbetssätt för samarbete mellan 
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen som syftar till att iden-
tifiera en persons förutsättningar och behov utifrån ett medicinskt 
och arbetslivsinriktat perspektiv. Gemensam kartläggning är en metod 
för att ta tillvara Försäkringskassans och Arbetsförmedlingens kom-
petens så att den försäkrade ska få rätt insatser från rätt aktör vid rätt 
tidpunkt. 

Gemensam kartläggning innebär att den försäkrade träffar För-
säkringskassan och Arbetsförmedlingen tillsammans för att han eller 
hon ska få sin nuvarande situation klarlagd. Vid gemensam kartlägg-
ning kan även andra aktörer, till exempel arbetsgivare, vårdgivare 
eller kommunen, medverka och bidra till att den försäkrade får rätt 
insatser för att kunna börja arbeta eller återgå i arbete. Eventuella 

 
28 Gemensamt uppdrag till Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan i myndigheternas 
regleringsbrev för 2020.  
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behov av insatser och de förutsättningar som dessa aktörer kan bidra 
med ska då identifieras. 

Kartläggningen ska bidra till att öka den försäkrades delaktighet 
i att hitta vägar som gör det möjligt att återgå i arbete. Grundförut-
sättningen för att det ska vara aktuellt att initiera en gemensam kart-
läggning är att den försäkrade har nedsatt arbetsförmåga på grund av 
sjukdom eller riskerar nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom. 
Det bör också vara troligt att den försäkrade är i behov av Arbetsför-
medlingens kompetens för att kartlägga sina rehabiliteringsmöjlig-
heter på bästa sätt. Den gemensamma kartläggningen ska leda fram 
till att den plan för återgång i arbete som redan finns kompletteras 
eller att det tas fram en ny plan för den försäkrade. Kartläggningen 
kan ske vid ett eller flera möten. 

Det är först efter den gemensamma kartläggningen som eventuella 
insatser påbörjas. För en del försäkrade kan det vara aktuellt med 
arbetsförberedande eller arbetslivsinriktade insatser och att ha ett 
fortsatt samarbete med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. 
För andra kan planeringen vara att endast ha fortsatt kontakt med 
en av de två myndigheterna. Om något nytt inträffar som ändrar för-
utsättningarna och planen behöver revideras kan det bli aktuellt med 
ett möte för att göra en gemensam uppföljning. 

19.1.4 Rättspraxis rörande rehabiliteringsersättning 

Högsta förvaltningsdomstolens avgörande RÅ 2007 ref. 31 – längd på 
utbildning inte avgörande för rätt till rehabiliteringspenning 

I målet hade en försäkrad genomgått utbildning om 31 veckor för-
lagda till elva perioder under en tidrymd om fyra år. Frågan i målet 
var om den omständigheten att utbildningen avslutats först omkring 
fyra år efter det att den påbörjats innebär att den försäkrade inte haft 
rätt till rehabiliteringsersättning. Högsta förvaltningsdomstolen 
konstaterade att det inte finns några föreskrifter som reglerar under 
hur lång tid rehabiliteringsersättning kan utgå. Frågan berördes i för-
arbetena till reglerna om rehabiliteringsersättning.29 I denna fråga 
uttalades att inriktningen på rehabiliteringsarbetet borde vara att den 
försäkrade återfick sin arbetsförmåga inom ett år och att i vart fall 
en eventuell utbildning borde vara avslutad inom denna tid. Detta 

 
29 Prop. 1990/91:141, s. 17, 62 och 92; bet. 1990/91:SfU16, s. 34. 
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uttalande medförde enligt HFD:s uppfattning inte att lagen skulle 
tolkas så att den tidsmässiga uppläggningen av den försäkrades ut-
bildning utgör hinder för honom eller henne att få rehabiliterings-
ersättning. Avgörande var i stället om utbildningen fyller det syfte 
som anges i lagen, nämligen att återge den försäkrade arbetsförmågan 
och för denne skapa förutsättningar att försörja sig själv genom för-
värvsarbete.  

Högsta förvaltningsdomstolens avgörande RÅ 1997 not 102 – viss 
utbildning utgjorde inte arbetslivsinriktad rehabilitering som gav rätt 
till rehabiliteringsersättning 

Högsta förvaltningsdomstolen hade i detta mål att ta ställning till 
huruvida en viss utbildning på folkhögskola kunde anses utgöra 
arbetslivsinriktad rehabilitering som kunde ge rätt till rehabiliter-
ingsersättning. HFD redogjorde för att syftet med en rehabiliter-
ingsåtgärd som ger rätt till rehabiliteringsersättning ska vara att för-
korta sjukdomstid, att helt eller delvis förebygga att sjukdomen 
leder till nedsatt arbetsförmåga eller att helt eller delvis häva en be-
fintlig nedsättning av arbetsförmågan. De rehabiliteringsåtgärder 
som kan berättiga till rehabiliteringsersättning ska vara arbetslivs-
inriktade och vara sådana att de förutsätter en aktiv medverkan från 
den försäkrades sida. Rehabiliteringsersättning kan ges även i sam-
band med utbildning. Denna skall avse yrkesutbildning, allmänteo-
retisk eller orienterande utbildning som är en nödvändig förbered-
else för yrkesutbildning eller orienterande utbildning i datateknik 
för personer med bristfällig eller föråldrad skolutbildning. 

Den försäkrade genomgick en utbildning på folkhögskola. HFD 
konstaterade att utredningen visade att syftet med utbildningen mera 
hade varit att utgöra ett led i den försäkrades sociala och medicinska 
rehabilitering än att vara en direkt förberedelse för att han skulle få 
eller behålla ett förvärvsarbete. Avgörande för bedömningen torde 
inte ha varit karaktären hos utbildningen i sig, utan att den för just 
den person som målet gällde inte kunde anses arbetslivsorienterad.30 

 
30 Jfr Hessmark m.fl., Socialförsäkringsbalken – en kommentar om 31 kap. 3 §.  
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19.2 Utvecklingen av rehabiliteringsersättningen 
över tid 

Antal personer med rehabiliteringspenning har varierat över tid. När 
antal personer med sjukpenning ökat har också antalet personer med 
rehabiliteringspenning ökat och när antalet sjukpenningtagare minskat 
har även antal personer med rehabiliteringspenning minskat. Den 
långsiktiga trenden pekar mot både ett minskat antal personer med 
rehabiliteringspenning och att dess andel av samtliga sjukfall minskar.  

Eftersom det ofta tar en tid in i sjukfallet innan rehabiliterings-
penning blir aktuellt är det av intresse att relatera antalet personer 
med rehabiliteringspenning till de längre sjukfallen. Andelen av sjuk-
fallen som fått rehabiliteringspenning har minskat oavsett vilka 
sjukfallslängder som rehabiliteringspenningen relateras till. Frånsett 
små årliga variationer och ett lite större hopp mellan 2010–2011 har 
den långsiktiga trenden pekat nedåt. Ökningen i andelen som fick 
rehabiliteringspenning under 2010–2011 förklaras av att minskningen 
i antalet personer som fick rehabiliteringspenning dessa år inte var 
lika stor som minskningen i antalet personer som fick sjukpenning. 
Sett över perioden 2000 till 2019 har andelen som fått rehabiliter-
ingspenning i relation till sjukfall som varat i mer än 90 dagar 
minskat från 27 till 6,5 procent, i relation till sjukfall som varade 
längre än 180 dagar har andelen minskat från 43 till 12 procent och i 
relation till sjukfall som varat längre än 1 år har andelen minskat från 
80 till 29 procent.  

1130 ( 2864 )



SOU 2021:69 Förmåner vid rehabilitering – rehabiliteringsersättning 

951 

Figur 19.1 Antal och andel av olika sjukfallslängder som har fått 
rehabiliteringspenning 

 
Källa: Försäkringskassan. 
Anm. Andel beräknad som antal personer som fått rehabiliteringspenning i förhållande till avslutade 
sjukfall vid olika fallängder. 

 
 
Det är fler kvinnor än män som har rehabiliteringspenning. Kvin-
nornas andel har varierat över tid men alltid legat mellan 60 och 
70 procent av det totala antal personer som får denna ersättning. 
Vägen till rehabiliteringspenning går vanligtvis via sjukpenning. 
Kvinnor svarar för omkring 60 procent av alla påbörjade sjukfall och 
ungefär lika stor andel av sjukfallen längre än 90 dagar. Det innebär 
att kvinnor är något överrepresenterade bland dem som har reha-
biliteringspenning i förhållande till dess andel av samtliga påbörjade 
sjukfall och i förhållande till de längre sjukfallen. 
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Figur 19.2 Andel kvinnor och män med rehabiliteringsersättning 

 
Källa: Försäkringskassan. 

 
 
Åldersfördelningen bland dem som har rehabiliteringspenning har 
varit tämligen stabil över tid. Den äldsta åldersgruppen, 60–64 år, har 
dock ökat sin andel svagt sedan början 2000-talet och utgjorde 2019 
omkring 7 procent av samtliga med rehabiliteringspenning. Det är 
ungefär hälften av åldersgruppens andel av samtliga sjukfall, vilket 
innebär att andelen över 60 år ändå måste ses som underrepresenter-
ade i förhållande till den andel de utgör av samtliga startade sjukfall. 
Det gäller också den yngsta åldersgruppen, under 30 år, medan de 
som är mellan 30 och 49 år är överrepresenterade och åldersgruppen 
50–59 år får rehabiliteringspenning i ungefär samma utsträckning 
som gruppens andel av de startade sjukfallen.  
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Figur 19.3 Rehabiliteringspenning, åldersgrupper 

 
Källa: Försäkringskassan. 

 
 
De vanligaste diagnoserna hos dem som har rehabiliteringspenning 
är psykiatriska diagnoser. Över tid har denna diagnosgrupp ökat 
markant och utgjorde 2019 omkring 70 procent av alla rehabiliter-
ingsärenden. För den andra stora diagnosgruppen, sjukdomar i 
rörelseorganen, har utvecklingen gått i motsatt riktning under de 
senaste åren. I takt med att de psykiatriska diagnoserna ökat har an-
delen med sjukdomar i rörelseorganen minskat. År 2019 utgjorde 
sjukdomar i rörelseorganen diagnosen för omkring 10 procent av 
alla som uppbar rehabiliteringspenning. 
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Figur 19.4 Rehabiliteringspenning, diagnoser 

Andel av samtliga med rehabiliteringspenning 

 
Källa: Försäkringskassan. 

 
 
Personer som har rehabiliteringspenning kan också få ersättning via 
det särskilda bidraget. Det särskilda bidraget ska täcka kostnader 
som uppstår i samband med den arbetslivsinriktade rehabiliteringen. 
Man kan till exempel få ersättning för resor och traktamente om man 
måste bo på annan ort för att kunna delta i en rehabiliteringsinsats. 
Man kan även få ersättning för läromedel och kursavgifter. Det sär-
skilda bidraget betalas bara ut om kostnaderna inte kan ersättas på 
något annat sätt, till exempel genom arbetsgivaren eller någon annan 
försäkring. Under 2019 utbetalades omkring 14 miljoner kronor i 
särskilda bidrag. I princip hela detta belopp utgjordes av ersättning 
för resor. Mindre än en procent utgjordes av traktamenten och 
ersättning för läromedel svarade för knappt 5 000 kronor. För 2020 
har utredningen fått ta del av uppgifter från januari till maj. Om 
dessa uppgifter skalas upp till helårssiffror landar årsutgifterna för 
2020 strax under 2019 års utgifter. Även för 2020 är dock mönstret 
avseende vilka utgiftsposter som ersätts det samma som för 2019. 
Resor till och från behandlingstillfällen svarade även 2020 för om-
kring 99 procent av den utbetalda ersättningen.  
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Figur 19.5 Särskilda bidraget 2019 och 2020 

 
Källa: Försäkringskassan. 

19.2.1 Vilken typ av rehabilitering förekommer i ärenden 
om rehabiliteringsersättning? 

I direktiven beskrivs hur såväl den medicinska som den arbetslivs-
inriktade rehabiliteringen har förändrats sedan reformen genom-
fördes i början av 1990-talet. Den medicinska rehabiliteringen inne-
håller i dag mer av egen träning och den arbetslivsinriktade 
rehabiliteringen bedrivs inte längre vid arbetsmarknadsinstitut och 
som arbetsmarknadsutbildning. En planering för återgång i arbete 
kan ofta innehålla såväl medicinska som arbetslivsinriktade inslag. I 
förarbetena inför införandet av förmånerna31 angavs att åtgärder för 
att nå målet för rehabiliteringen kan bestå av förändringar i den försäk-
rades arbetsförhållanden, t.ex. ändring i arbetstidens förläggning, 
ändrad arbetsorganisation, arbetsträning eller omskolning. Denna 
fråga, vilka rehabiliteringsåtgärder som faktiskt används i dagsläget, 
diskuteras närmre i kapitel 25 om rehabiliteringsprocessen. Något kan 
dock sägas om vilka åtgärder som är vanligast i ärenden om rehabi-
literingsersättning. 

 
31 Prop. 1990/91:141, s. 88. 
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Arbetsträning är den i särklass vanligaste rehabiliteringsåtgärden 

Arbetsträning innebär att den försäkrade är på en arbetsplats utan 
krav på prestation. Personen tränar på vissa arbetsuppgifter för att få 
tillbaka sin arbetsförmåga och får hjälp med arbetsmoment som han 
eller hon inte klarar på grund av sin sjukdom. Någon annan utför 
alltså de arbetsuppgifter som den som arbetstränar inte klarar av eller 
hinner med. Arbetsträningen ska inte ersätta den tid som det normalt 
tar att lära sig ett nytt arbete. Arbetsträningen ska planeras av arbets-
givaren eller Arbetsförmedlingen tillsammans med Försäkringskassan 
som bedömer om det är en effektiv rehabiliteringsåtgärd för personen.  

Arbetsträning innebär att prestationskraven sänks så länge arbets-
träningen pågår men innebär inte i sig någon långsiktig förändring av 
kraven. Såvida inte någon arbetsanpassning görs är prestationskraven 
desamma vid arbetsträningens slut som de var innan arbetsträningen 
startade. För att arbetsträningen ska ha effekt på arbetsförmågan 
förutsätts det alltså att den förbättrar den försäkrades förutsätt-
ningar för arbetet. 

I Försäkringskassans rättsliga kvalitetsuppföljning från 2016 grans-
kades 500 ärenden rörande rehabiliteringsersättning. I dessa ärenden 
var arbetsträning den i särklass vanligaste formen av rehabiliterings-
åtgärd. Sådan rehabilitering förekom i 96 procent av de granskade 
ärendena. Anställda arbetstränade oftast i det ordinarie arbetet. Så 
var fallet i drygt hälften av de ärendena. En femtedel av de anställda 
som arbetstränade gjorde det i stället i ett annat arbete hos arbets-
givaren. Ungefär en fjärdedel arbetstränade i ett arbete utanför 
arbetsgivarens verksamhet. I resterande ärenden (två procent) fram-
gick det inte vad det var för arbete. 

De flesta (86 procent) av de arbetslösa som arbetstränade gjorde 
det i ett arbete inom den öppna arbetsmarknaden. I åtta procent av 
ärendena genomfördes arbetsträningen i stället i ett arbete inom den 
skyddade arbetsmarknaden, som regel på Samhall. I resterande ärenden 
framgick det inte vad det var för arbete. 

Av de få egenföretagare som förekom bland de granskade ären-
dena deltog tre av fem i arbetsträning, och i samtliga fall skedde 
arbetsträningen i ett arbete på den öppna arbetsmarknaden. I urvalet 
förekom också två studerande, och båda arbetstränade i ett arbete på 
den öppna arbetsmarknaden. 
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Utbildning är en sällsynt rehabiliteringsåtgärd 

Utbildning förekom mycket sällan i de granskade ärendena, endast i 
en procent av ärendena. I uppföljningen var det två anställda och fem 
arbetslösa som genomgick rehabilitering i form av utbildning. Det 
förekom inte någon egenföretagare eller studerande som deltog i 
sådan rehabilitering. 

Försäkringskassan anger i den rättsliga uppföljningen att detta 
resultat inte är förvånande, eftersom sjukförsäkringens arbetsförmåge-
begrepp är renodlat medicinskt och rehabilitering ska syfta till att 
återställa arbetsförmågan. En utbildning förbättrar normalt inte de 
medicinska förutsättningarna att utföra ett arbete. Utbildning kan där-
emot innebära att den försäkrade förbättrar sin förmåga att få ett 
arbete. För en anställd vars arbetsgivare kan erbjuda omplacering till 
ett annat arbete under förutsättning att man går en utbildning kan 
rehabilitering i form av utbildning bli aktuell under den period i reha-
biliteringskedjan då bedömningen av arbetsförmåga görs i förhållande 
till arbete hos den befintliga arbetsgivaren. För den vars arbetsför-
måga ska bedömas i förhållande till arbeten som normalt förekom-
mer på arbetsmarknaden kan utbildning bli aktuellt om arbetsförmå-
gan är nedsatt i sådana slags arbeten, men att ett specialanpassat eller 
skyddat arbete skulle kunna bli aktuellt efter utbildning.32 

Arbetsförberedande insatser 

Arbetsförberedande åtgärder är ett individuellt anpassat program 
som Arbetsförmedlingen kan erbjuda den som behöver förbereda sig 
för ett annat arbetsmarknadspolitiskt program. Enligt Försäkrings-
kassans rättsliga ställningstagande 2012:04 ska en försäkrad som del-
tar i en förberedande åtgärd som Arbetsförmedlingen anvisat till 
genom ett programbeslut anses vara en arbetslivsinriktad rehabili-
teringsåtgärd, oavsett vilka konkreta aktiviteter som den förbered-
ande åtgärden består i. Arbetsförberedande insatser förekom som 
regel i de granskade ärendena i kombination med en efterföljande 
arbetsträning. 

Arbetsförberedande insatser förekom i sju procent av de grans-
kade ärendena, och både för anställda och arbetslösa. Av de anställda 
var det fem procent och av de arbetslösa 14 procent som deltog i en 

 
32 Försäkringskassan 2016:2, s. 20. 
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sådan insats. En av de fem egenföretagarna som fanns i urvalet deltog 
också i en arbetsförberedande insats, däremot ingen av de båda stu-
derande som fanns i urvalet. 

Övriga rehabiliteringsåtgärder 

I sju procent av de granskade ärendena fanns det uppgift om någon 
annan typ av åtgärd under perioden med rehabiliteringsersättning. 
Det förekom till exempel att den försäkrade skulle genomgå någon 
typ av utredning, t.ex. en arbetsprövning för att klarlägga arbets-
förmågan eller någon annan utredning via Arbetsförmedlingen eller 
något företag som tillhandahåller utredningstjänster. Det förekom 
också att den försäkrade skulle delta i något projekt men att det inte 
framgick vad det var för typ av åtgärder som det gällde. Det förekom 
också uppgifter om att den försäkrade skulle delta i något slags 
arbetsförberedande åtgärder, men att det inte framgick att det var ett 
program som Arbetsförmedlingen anvisat till och inte heller i övrigt 
framgick vad det var för typ av åtgärder. 

Utredningens bild bekräftar bilden i kvalitetsuppföljningen 

Denna bild av vilka rehabiliteringsåtgärder som typiskt sett före-
kommer har även utredningen fått bekräftad i andra kontakter med 
Försäkringskassan.33 Vid dessa kontakter bekräftas att fördelningen 
av rehabiliteringsåtgärder även vid denna tidpunkt liknar dem som 
granskades i den rättsliga kvalitetsuppföljningen 2016. 

19.3 Rehabiliteringsersättning – problemanalys  

Som tidigare nämnts består rehabiliteringsersättning av två delar: 
rehabiliteringspenning och särskilt bidrag. Rehabiliteringspenning 
lämnas till en försäkrad som deltar i arbetslivsinriktad rehabilitering 
och särskilt bidrag lämnas till en försäkrad för kostnader som upp-
står i samband med arbetslivsinriktad rehabilitering. Det krävs att 
den försäkrade har en sjukdom som sätter ned arbetsförmågan med 
minst en fjärdedel samt att det finns ett behov av rehabilitering för 

 
33 Bl.a. genom möte med Försäkringskassans handläggare av rehabiliteringsersättning. 
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att återfå arbetsförmågan. Ersättningen betalas ut för den tid då den 
försäkrade deltar i rehabiliteringen. Avsikten med rehabiliteringen 
ska vara att förkorta sjukdomstiden eller helt eller delvis förebygga 
eller häva nedsättningen av arbetsförmågan.34 

Med begreppet rehabilitering avses i detta sammanhang arbets-
livsinriktad rehabilitering.35 Det definieras som åtgärder som syftar 
till att en försäkrad som har drabbats av sjukdom ska få tillbaka sin 
arbetsförmåga och få förutsättningar att försörja sig själv genom för-
värvsarbete (29 kap. 2 § SFB). 

I avsnitt 19.2 redogjordes för rehabiliteringsersättningens utveck-
ling över tid. Utifrån denna statistik kan dels konstateras att relativt 
få personer beviljas rehabiliteringsersättning, dels att användandet av 
förmånen har minskat kraftigt över tid. Med rehabiliteringsersätt-
ning menas här i första hand rehabiliteringspenning som ersätter in-
komstförlust.  

Utvecklingen innebär att Försäkringskassan har beviljat allt färre 
försäkrade ersättning för inkomstförlust vid arbetslivsinriktad reha-
bilitering. Andelen fall med rehabiliteringspenning i förhållande till 
andelen fall med sjukpenning har också minskat successivt. Med 
andra ord ses således en nedgång såväl i absoluta tal som i andelen av 
alla sjukfall med ersättning från sjukförsäkringen (sjukpenning eller 
rehabiliteringspenning). Rehabiliteringspenning beviljas vidare allt 
senare i sjukfallen. Denna utveckling skiljer sig från den för förmånen 
förebyggande sjukpenning, där nivåerna över tid har legat på en rela-
tivt konstant, låg nivå.  

Användandet av rehabiliteringspenning har minskat stadigt över 
tid men under vissa perioder kan extra stora nedgångar skönjas. 
Sedan år 2016 har antalet individer som beviljats rehabiliterings-
penning gått ned avsevärt. I december 2016 fick 8 095 personer reha-
biliteringspenning. Samma månad 2018 uppgick antalet till 4 867 per-
soner. Vid utgången av 2018 utgjorde andelen fall med 2,4 procent 
av samtliga sjukfall med sjukpenning och rehabiliteringspenning. 
Rehabiliteringsersättningens andel av det totala antalet nettodagar 
(sjukpenning och rehabiliteringspenning sammantaget) har igenom-
snitt i det närmaste halverats under perioden åren 2011 t.o.m. 2018.36 

 
34 31 kap. 3 § SFB. 
35 Här behandlas inte medicinsk rehabilitering som ersätts antingen via sjukpenning eller 
förebyggande sjukpenning. 
36 SOU 2020:6, s. 96 och Försäkringskassan, utgiftsprognos 2019–2022, 2019-07-29. 
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I Försäkringskassans utgiftsprognos för åren 2020–2023 anges att 
även utgifterna för rehabiliteringspenning har minskat under en längre 
tid. År 2017 minskade utgifterna med drygt 23 procent jämfört med 
2016 och under 2018 och 2019 fortsatte utgifterna att minska med 
19 respektive 12 procent i årstakt. Den kraftiga minskningen beräk-
nas upphöra från och med 2020 och utgifterna prognostiseras att ut-
vecklas förhållandevis stabilt under prognosperioden. Detta då andelen 
av samtliga sjukfall (sjuk- och rehabiliteringspenning sammantaget) 
som ersätts med rehabiliteringspenning nu verkar ha stabiliserats 
efter den tidigare minskningen. Andelen beräknas kvarstå på om-
kring 2019 års nivå under hela prognosperioden, undantaget 2020 då 
andelen beräknades blir lägre på grund av ökad sjukpenning orsakad 
av covid-19.37 

Förmånen har inte under senare år varit föremål för någon mer 
grundlig utredning eller översyn, men har berörts i SOU 2020:6 och 
SOU 2020:24. Försäkringskassan publicerade år 2016 en rättslig 
kvalitetsuppföljning som berörde frågan där ett antal akter har gran-
skats utifrån framför allt kvalitetsperspektivet.38 Dessa rapporter har 
beaktats av denna utredning i den följande analysen. 

En utgångspunkt i såväl utredningens direktiv som det övergrip-
ande målet för sjukförsäkringen är att rätt person ska få rätt ersätt-
ning och att rätt åtgärder ska vidtas i rätt tid. Dessutom är själva 
målet för sjukförsäkringen att frånvaron från arbete på grund av sjuk-
dom ska ligga på en långsiktigt stabil och låg nivå.39 En annan ut-
gångspunkt är att rehabilitering som kan ge en försäkrad arbets-
förmåga åter ska uppmuntras. Utredningen tolkar här skrivningarna 
i direktiven på så sätt att det är önskvärt att försäkrade ska beviljas 
och ha rehabiliteringsersättning i de fall där sådan rehabilitering i sig 
kan antas medföra att nedsatt arbetsförmåga kan förkortas eller före-
byggas. 

Detta innebär också för den fortsatta analysen att orsakerna till 
det låga användandet av förmånen samt eventuella faktorer som 
motverkar användandet av rehabiliteringsersättning vid en effektiv 
rehabilitering bör identifieras. 

 
37 Försäkringskassan, utgiftsprognos för 2020–2023, 2020-07-27, s. 45–46. 
38 Försäkringskassan, rättslig kvalitetsuppföljning 2016:2, Rehabiliteringsersättning. 
39 Prop. 2008/09:1 utg.omr. 10, avsnitt 2.3, bet. 2008/09:SfU1, rskr. 2008/09:138. 
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19.4 Tänkbara förklaringar till det begränsade 
och minskade användandet av 
rehabiliteringsersättning 

Som tidigare konstaterats beviljas relativt få personer rehabiliterings-
ersättning och användandet av förmånen har minskat kraftigt över tid. 
Det finns ett antal möjliga förklaringar till varför förmånen används 
i så liten utsträckning och dessa diskuteras i avsnitten nedan. 

Rehabiliteringsersättningen är nära knuten till frågan om arbets-
livsinriktad rehabilitering i sig. Utredningen menar därför att det 
skulle kunna bero på förändringar av i vilken utsträckning och i de 
former som denna rehabilitering genomförs. Andra tänkbara för-
klaringsmodeller utgörs av bl.a. avgränsningar i regelverket eller för-
ändringar i tolkning och tillämpning av detsamma.  

19.4.1 Arbetslivsinriktad rehabilitering sker i mindre 
utsträckning eller utan rehabiliteringsersättning 

En möjlig förklaring till det minskade användandet av rehabiliterings-
ersättning skulle kunna vara att sådan arbetslivsinriktad rehabilitering 
som kan ge rätt till rehabiliteringsersättning sker i mindre utsträck-
ning. Eftersom en förutsättning för att beviljas rehabiliterings-
ersättning är att den försäkrade genomgår arbetslivsinriktad rehabi-
litering får antalet fall där arbetslivsinriktad rehabilitering genomförs 
en direkt påverkan på antalet beviljade ärenden med rehabiliterings-
ersättning. Det kan också vara så att sådan rehabilitering sker utan 
att ersättning enligt förmånen ansöks om eller beviljas. 

Den arbetslivsinriktade rehabiliteringen bedrivs så vitt utredningen 
kunnat erfara vanligtvis på eller i nära anslutning till en arbetsplats. 
Andra typer av arbetslivsinriktad rehabilitering är ovanliga. Det 
innebär att det måste finnas en arbetsgivare och en arbetsplats som 
är villig att ta emot den enskilde individen och avsätta resurser för 
stöd och hjälp på arbetsplatsen. För individen finns inte ekonomiska 
incitament till arbetslivsinriktad rehabilitering när det gäller storleken 
på rehabiliteringspenningen, eftersom den är densamma som vid 
sjukpenning. 

Att den arbetslivsinriktade rehabiliteringen företrädesvis bedrivs 
på eller i nära anslutning till en arbetsplats kräver också bl.a. att den 
enskilde har ork och förmåga att vistas på en arbetsplats under en 

1141 ( 2864 )



Förmåner vid rehabilitering – rehabiliteringsersättning SOU 2021:69 

962 

viss del av dagen. Det ställer i sin tur vissa krav på att individen kommit 
en bit in i rehabiliteringsprocessen för att arbetslivsinriktad rehabili-
tering ska kunna bli aktuell.  

Försäkringskassan hade i de ärenden som granskades i den rättsliga 
uppföljningen 2016 inte avslagit ansökan om rehabiliteringspenning 
i något fall. Eftersom Försäkringskassan som regel är involverad i 
den planering som leder fram till ansökan är det inte förvånande att 
ansökningar om rehabiliteringsersättning sällan avslås. Där framgår 
också att det ofta var handläggaren som hade initierat den försäk-
rades ansökan om rehabiliteringspenning. Den försäkrade hade alltså 
inte ansökt på eget initiativ. Det framkom också på de workshoppar 
med handläggare som myndighetens rättsavdelning hade efter gransk-
ningen att spontana ansökningar om rehabiliteringsersättning i prin-
cip aldrig förekommer.40 

Om initiativet till ansökan om ersättning ofta kommer från hand-
läggaren på Försäkringskassan synes det ursprungliga initiativet till 
själva rehabiliteringen många gånger dock komma från arbetsgivaren 
eller hälso- och sjukvården.  

Utredningen har också studerat huruvida det finns administrativa 
hinder som kan försvåra en arbetslivsinriktad rehabilitering. En möj-
lig delförklaring till varför rehabiliteringsersättning inte används i så 
hög utsträckning skulle kunna vara att den innebär administrativa 
svårigheter för den enskilde och eller Försäkringskassan. Utred-
ningen har emellertid inte kunnat hitta stöd för en sådan slutsats, till 
skillnad från exempelvis vad som gäller för förmånen förebyggande 
sjukpenning, där en utförlig behandlingsplan med flera rekvisit samt 
ett dubbelt ansökningsförfarande medför administrativa svårigheter.  

19.4.2 Arbetslivsinriktad rehabilitering sätts 
in allt senare i sjukfallen 

Ett faktum relaterat till att arbetslivsinriktad rehabilitering sker i 
mindre uträckning är också att sådan rehabilitering sätts in allt senare 
i sjukfallen. I tidigare utredningar har konstaterats att Försäkrings-
kassan sällan tar ställning till försäkrades rehabiliteringsbehov. Ut-
redningen En trygg sjukförsäkring med människan i centrum fann 
att det i de flesta fall med pågående sjukpenning saknas ställnings-

 
40 Försäkringskassan 2016:2, s. 12. 
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tagande till den försäkrades behov av rehabilitering. Denna observa-
tion har också stöd i statistiken för ärenden med rehabiliteringser-
sättning. Samma utredning noterade att det i många fall pågår en 
upptrappning av arbetstiden under tid med sjukskrivning men att det 
även i dessa fall ofta saknas ett ställningstagande till rehabiliterings-
behovet. En risk med detta är att personer med nedsatt arbetsför-
måga på grund av sjukdom inte får tillgång till adekvata anpassnings- 
och rehabiliteringsinsatser .41 

Förutom den konstaterade nedgången i antalet fall med beviljad 
rehabiliteringspenning har även antalet och andelen fall där rehabili-
teringspenning beviljas före dag 181 i rehabiliteringskedjan minskat 
kraftigt under senare år. År 2018 beviljade endast 236 fall före dag 181. 
Antalet var något större under dag 180–364 (562 stycken under 2018). 
I huvuddelen av fallen beviljades rehabiliteringspenning först efter 
ett års sjukskrivning (4 920 fall under 2018). Denna statistik avser 
anställda sjukskrivna. Arbetslösa prövas redan från och med dag 1 mot 
arbete som är normalt förekommande på arbetsmarknaden och ingår 
inte i rehabiliteringskedjan med dess tidsgränser.42 

Eftersom arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser sätts in allt 
senare i ett pågående sjukfall inträder själva förutsättningarna för att 
kunna beviljas rehabiliteringspenning också allt senare i pågående 
sjukfall. Vid den tidpunkt, efter mer än ett års sjukskrivning som de 
flesta fall med rehabiliteringsersättning i praktiken initieras, har de 
flesta sjukfall redan avslutats antingen genom att den försäkrade har 
återgått i arbete i samma eller annan omfattning jämfört med tidi-
gare, bytt arbete eller nekats sjukpenning (det sistnämnda har typ-
iskt sett skett vid tidsgränsen vid dag 180 och bedömning av arbets-
förmågan mot normalt förekommande arbete).  

Utredningen kan konstatera att det vetenskapliga kunskapsläget 
kring effekten av arbetslivsinriktad rehabilitering inte kan anses helt 
klarlagt och att uppfattningarna är både många och delade. Detta 
utgör ett stort problem vad gäller frågan om vilken typ av rehabili-
tering som ska sättas in, och i vilket skede av en försäkrads sjukskriv-
ningsprocess som rehabiliteringen bör ske. Det kan dock konstateras 
att den nuvarande tillämpningen där rehabiliteringsinsatser sätts in 
allt senare i pågående sjukfall inte tycks vara i överensstämmelse med 
forskningsläget vad gäller effektiva rehabiliteringsåtgärder för i vart 

 
41 SOU 2020:6, s. 137. 
42 SOU 2020:6 s. 98. 
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fall vissa diagnoser, såsom det redovisas i en litteraturöversikt som 
ingår i SOU 2020:6. Där framgår att insatserna utöver att vara multi-
disciplinära43 också bör sättas in tidigt.44 Se även avsnitt 21.1.2. rör-
ande frågan om kunskapsläget för effektiv rehabilitering. 

19.4.3 Oklara gränsdragningar mellan olika former av 
rehabilitering samt gentemot anpassning av arbete 

Definitionen av begreppet arbetslivsinriktad rehabilitering medför 
ett antal gränsdragningsfrågor i relation till andra rehabiliteringsformer 
och det ansvar olika aktörer har för dessa insatser. Som redogjordes 
för i avsnitt 18.1 har hälso- och sjukvården ansvar för medicinsk re-
habilitering, kommunerna har ansvar för social rehabilitering medan 
den arbetslivsinriktade rehabiliteringen är ett delat ansvar för arbets-
givare, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.45 Försäkrings-
kassan utför dock inte rehabiliteringsinsatser. Gränsdragningspro-
blem mellan olika aktörer och rehabiliteringsformer gör det tänkbart 
att försäkrade ibland får arbetslivsinriktad rehabilitering utan att få 
rehabiliteringspenning för tiden som insatsen pågår.  

Vid införandet av rehabiliteringsersättning framhölls att det ansågs 
viktigt med en gräns mellan å ena sidan en rehabiliteringsåtgärd en-
ligt dåvarande AFL och å andra sidan någon annan åtgärd som låg 
inom ramen för arbetsgivarens allmänna skyldigheter när det gällde 
arbetsmiljön och anpassningsverksamheten och som reglerades i bl.a. 
arbetsmiljölagen (1977:1160) och lagen (1974:13) om vissa anställ-
ningsfrämjande åtgärder.  

Det faktum att det för att rehabiliteringspenning ska kunna 
betalas ut krävs att arbetslivsinriktad rehabilitering pågår gör att den 
potentiella målgruppen för förmånsslaget blir begränsat. Det finns 
dock ett antal andra åtgärder som kan vara aktuella i rehabiliterings-
processen som inte nödvändigtvis utgör arbetslivsinriktad rehabili-
tering. Det kan t.ex. handla om att den försäkrade deltar i en utred-
ning av arbetsförmågan eller i någon typ av förberedande åtgärd som 

 
43 Denna slutsats avser rehabilitering vid besvär i rörelseorganen. 
44 Betydelsen av tidiga insatser var inte huvudfokus för forskningsöversikten, men det kon-
stateras ändå att det i flera studier diskuteras vilken roll tidsaspekten har. I litteraturöver-
sikterna om rörelseorganens besvär föreslår de flesta att tidiga insatser är bra. När det gäller 
psykisk ohälsa är bilden inte lika tydlig men vissa forskare framhåller att det är viktigt att tidigt 
identifiera psykiska besvär och kunna erbjuda relevant behandling för att minska risken för 
försämring, se SOU 2020:6, s. 276 f. 
45 Prop. 1990/91:141, s. 39 f., SOU 2010:58, s. 16 och 30 kap. SFB. 
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inte betraktas som arbetslivsinriktad rehabilitering. Rehabilitering av 
medicinsk karaktär ingår inte heller i de åtgärder som kan medföra att 
rehabiliteringsersättning beviljas. Inte heller kan de anpassningar av 
arbetet som en arbetsgivare gör och som ingår i dennes arbetsgivar-
ansvar utgöra rehabiliteringsåtgärder, och sådana åtgärder ger därför 
enligt nuvarande regelverk inte heller rätt till rehabiliteringsersättning. 

Sjukförsäkringens arbetsförmågebegrepp är på ett sätt renodlat 
medicinskt. Det är endast nedsättningar av arbetsförmågan som beror 
på sjukdom som ger rätt till ersättning. Det är samtidigt endast sådana 
nedsättningar som, ur försäkringens perspektiv, kan kräva rehabili-
tering. Begreppet är emellertid också relationellt på så sätt att den 
försäkrades förmåga ska ställas i relation till en arbetsmarknad som 
ställer upp olika krav. Vid bedömningen av arbetsförmågan ställs 
individens förmågor i relation till kraven i det arbete eller på den 
arbetsmarknad som bedömningen ska göras i förhållande till.  

Det innebär att det principiellt sett finns två sätt att förbättra 
arbetsförmågan; att förbättra den försäkrades förutsättningar eller 
att anpassa arbetskraven. Försäkringskassan beskriver att en sådan 
förbättring kan ske på två sätt: dels genom att den försäkrades ”inne-
boende” förmågor att utföra arbete förbättras, dels genom att kraven 
i det arbete mot vilket den försäkrade ska jämföras förändras och 
lättas upp.46 

Gränsdragning mot medicinsk och social rehabilitering 

Som konstaterats ovan kan inte rehabiliteringsersättning beviljas för 
åtgärder som är rent medicinska, eller som utgör medicinsk eller social 
rehabilitering. Denna gränsdragning är dock i praktiken inte alltid 
lätt att göra. Skillnader, gränser eller övergång mellan medicinsk re-
habilitering – vilken kan beskrivas som åtgärder för att förkorta 
sjukdomstid eller förhindra progress av sjukdomsförlopp för att 
bland annat häva nedsättning av arbetsförmågan – och arbetslivs-
inriktad rehabilitering kan i praktiken vara svår att dra. Således är det 
tänkbart att vissa försäkrade får rehabilitering som i första hand 
utgörs av annan typ men kan ha inslag av arbetslivsinriktad rehabi-
litering, men att han eller hon inte får rehabiliteringspenning under 
tiden insatsen pågår.  

 
46 Försäkringskassan 2016:2, s. 25. 
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Gränsdragning mot arbetsgivarens ansvar 

Gränsdragningen mellan vad som är arbetsgivarens rehabiliterings-
ansvar och vad som kan ersättas med rehabiliteringspenning är i 
praktiken inte alltid enkel. I förarbetena till införande av lagstift-
ningen om arbetslivsinriktad rehabilitering angavs att åtgärder för att 
nå målet för rehabiliteringen kan bestå av förändringar i den försäk-
rades arbetsförhållanden, t.ex. ändring i arbetstidens förläggning, 
ändrad arbetsorganisation, arbetsträning eller omskolning.47 Vidare 
framhölls att det var viktigt att en gräns drogs mellan å ena sidan en 
rehabiliteringsåtgärd enligt lagen (dåvarande AFL) och å andra sidan 
någon annan åtgärd som låg inom ramen för arbetsgivarens allmänna 
skyldigheter när det gällde arbetsmiljön och anpassningsverksamhe-
ten och som reglerades i bl.a. arbetsmiljölagen (1977:1160) och lagen 
(1974:13) om vissa anställningsfrämjande åtgärder. Denna gräns-
dragningsproblematik kvarstår även i dagsläget och får anses utgöra 
en av de svårare frågorna rörande förmånen. Om åtgärder som ligger 
på den sida gränsen där rehabiliteringsersättning inte kan beviljas 
ökar kan detta också vara en förklaring till varför användandet av 
förmånen har minskat. Således kan det dock vara så att den försäk-
rade får insatser för återgång i arbete, men inte ersättning i form av 
rehabiliteringspenning.  

Sedan den 1 juli 2018 har arbetsgivarens ansvar för anpassning 
och rehabilitering förtydligats genom ett nytt lagkrav. Arbetsgivaren 
ska enligt de nya reglerna upprätta en plan för återgång i arbete senast 
den dag när en arbetstagares arbetsförmåga har varit nedsatt under 
30 dagar.48 I förarbetena anges att sedan rehabiliteringskedjan inför-
des har kraven på att individen ska vara beredd på omställning till 
nya arbetsuppgifter ökat. Regeringen anser därför att det bör göras 
omsorgsfulla prövningar på arbetsplatserna av vilka möjligheter som 
finns för arbetstagaren att återgå i arbete hos sin nuvarande arbets-
givare. Regeringen menade att en lagreglerad skyldighet för arbets-
givaren förtydligar att det är arbetsgivarens ansvar att planera och 
vidta nödvändiga rehabiliteringsåtgärder.49 Ett av syftena med lag-
ändringen är att rehabiliteringsinsatserna hos arbetsgivaren ska inledas 
tidigare. Erfarenheter från företagshälsovård och rehabiliterings-

 
47 Prop. 1990/91:141, s. 88. 
48 Detta gäller under förutsättning att det kan antas att arbetstagarens arbetsförmåga kommer 
att vara nedsatt under minst 60 dagar. 
49 Prop. 2017/18:1, utgiftsområde 10, s. 63–65. 
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försäkringar visar att det är möjligt att initiera och genomföra olika 
former av rehabiliteringsinsatser tidigt i en sjukperiod. En tidig kon-
takt mellan chef, den anställda och en person med hälso- och sjuk-
vårdskompetens kan skapa bättre förutsättningar för anpassning och 
rehabiliteringsplaner.50  

Det kan hända att arbetsgivaren önskar få kontakt med Försäk-
ringskassan när en plan för återgång i arbete upprättas, för att man 
gör bedömningen att arbetstagaren har behov av rehabilitering. Det 
finns dock indikationer om att det kan vara svårt att nå Försäkrings-
kassan för dialog.51 I dessa fall kan det bli så att arbetsgivare tillsam-
mans med arbetstagaren, och i enlighet med det rehabiliteringsansvar 
som åvilar dem, utan dialog med Försäkringskassan inleder rehabili-
teringsarbete med målsättning att arbetstagaren ska återgå i ordinarie 
arbete. Arbetsgivarens skyldighet att upprätta en plan för återgång i 
arbete kan ha medfört en mer passiv inställning hos Försäkrings-
kassan avseende utredning av rehabiliteringsbehov. Detta skulle också 
kunna medföra att arbetslivsinriktad rehabilitering påbörjas utan att 
någon ansökan om rehabiliteringsersättning ges in.  

Alla åtgärder av rehabiliterande karaktär innebär inte att den för-
säkrade är berättigad till rehabiliteringsersättning. I ett fall där en 
anpassning av arbetet gör att den försäkrade inte får nedsatt arbets-
förmåga utan kan arbeta vidare som vanligt uppkommer ingen rätt 
till rehabiliteringspenning (som ju kräver nedsatt arbetsförmåga). 
Arbetsgivaren ska genomföra de åtgärder som behövs för att under-
lätta för den anställde att komma tillbaka till arbetet. Det kan exem-
pelvis bestå i att anpassa arbetssituationen, anpassa arbetsuppgifter, 
arbetstid eller arbetsplats.  

Gränsdragningen mellan arbetsgivarens rehabiliteringsansvar och 
de insatser som kan ligga till grund för beviljande av rehabiliterings-
penning leder också till en svår gränsdragning mellan rehabiliterings-
penning och sjukpenning. Arbetsförmåga är ett komplext begrepp 
och det kan ibland vara svårt att avgöra när individen behöver arbets-
träning och när denne klarar av att arbeta med arbetsgivarens anpass-
ning av arbetsförhållanden och arbetsuppgifter. Framför allt kan 
dessa gränsdragningar bli svåra vid partiell ersättning då arbetsför-
mågan exakta nedsättning ibland är svår att fastställa. Syftet med 
förmånsnivåerna tre fjärdedels, halv och en fjärdedels rehabiliterings-

 
50 Prop. 2017/18:1, utgiftsområde 10, s. 63. 
51 Remissvar från SKR om SOU 2020:06. 
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penning är främst att möjliggöra en successiv återgång till arbete takt 
ned att arbetsförmågan förbättras. I förarbetena anges att dessa för-
månsnivåer därför främst bör användas under begränsade tider och 
ingå i en plan för hur arbetsinsatsen successivt ska trappas upp.52 

Försäkringskassan tar emellertid sällan ställning till den försäkrades 
rehabiliteringsbehov. Utredningen En trygg sjukförsäkring med 
människan i centrum har funnit att i de flesta fall med pågående sjuk-
penning saknas ställningstagande om den försäkrades behov av reha-
bilitering. Samma utredning noterade att det i många fall pågår en 
upptrappning av arbetstiden under tid med sjukskrivning men att det 
även i dessa fall ofta saknas ett ställningstagande till rehabiliterings-
behovet.53 

I detta sammanhang är också frågan om vilken typ av rehabilitering 
som blir aktuell av intresse. Ifall det t.ex. endast är arbetsträning som 
rehabiliteringspenning i praktiken beviljas för, påverkar det i hur hög 
grad ersättningsformen används.  

19.4.4 Regelverket innehåller begränsningar  
men kan inte anses vara för snävt  

Omständigheten att rehabiliteringspenning och arbetslivsinriktad 
rehabilitering används i begränsad omfattning skulle delvis kunna 
förklaras av regelverkets konstruktion. Ett antal avgränsningar i 
regelverket gör att förutsättningarna för att kunna få dessa förmåner 
endast är uppfyllda i ett begränsat antal fall. Det gör att långt ifrån 
alla sjukskrivna kan komma ifråga för förmånsslaget. Om regel-
verket är för snävt och inte omfattar de situationer där arbetslivs-
inriktad rehabilitering sker, skulle kunna ske i praktiken och/eller är 
mest verksamt skulle det kunna medföra att färre personer än vad 
som möjligtvis är önskvärt får tillgång till förmånen. Det kan sam-
tidigt konstateras att regelverkets konstruktion emellertid inte för-
klarar minskningen av användandet av förmånen över tid, eftersom 
reglerna i allt väsentligt inte har förändrats sedan tillkomsten i början 
av 1990-talet. Denna utveckling har i så fall snarare främst sin grund 
i tillämpningen av regelverket. 

Rehabilitering enligt socialförsäkringsbalken utgörs av formen 
arbetslivsinriktad rehabilitering. I 29 kap. 2 § SFB slås fast att social-

 
52 Prop. 1990/91:141, s. 65. 
53 SOU 2020:6, s. 137. 
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försäkringsbalkens regler om rehabilitering och rehabiliteringsersätt-
ning avser denna form, varför andra typer av rehabilitering utesluts. 
Denna form av rehabilitering ska enligt lagtexten syfta till att en 
försäkrad som har drabbats av sjukdom ska få tillbaka sin arbets-
förmåga och få förutsättningar att försörja sig själv genom förvärvs-
arbete. Utifrån lagtextens lydelse är det således avsikten med reha-
biliteringen som är avgörande för att en viss åtgärd ska omfattas av 
bestämmelserna och utgöra arbetslivsinriktad rehabilitering. Para-
grafen innehåller slutligen en koppling till försörjningsbegreppet 
eftersom den försäkrade genom rehabiliteringen ska få förutsätt-
ningar att försörja sig själv genom förvärvsarbete. 

I 31 kap. 3 § SFB anges rekvisiten för när rehabiliteringsersätt-
ning kan beviljas. Bestämmelsen kompletterar således 29 kap. 2 § 
rörande syftet med arbetslivsinriktad rehabilitering. I paragrafen anges 
två förutsättningar som ska vara uppfyllda för att en försäkrad ska 
ha rätt till rehabiliteringsersättning: att arbetsförmågan ska vara nedsatt 
med minst en fjärdedel och att den försäkrade ska delta i arbetslivs-
inriktad rehabilitering. Ytterligare precisering av den arbetslivsin-
riktades rehabiliteringens syfte anges också: rehabiliteringen ska syfta 
till att förkorta sjukdomstiden eller häva nedsättningen av arbetsför-
mågan. Den kan också syfta till att förebygga en nedsättning av 
arbetsförmågan.  

Även sjukpenning kan utges i förebyggande syfte ifråga om medi-
cinska åtgärder. En skillnad mot sjukpenning i förebyggande syfte är 
emellertid att det för rätt till rehabiliteringspenning alltid krävs att 
det redan uppstått en sjukdom som sätter ned den försäkrades ar-
betsförmåga med minst en fjärdedel. Den försäkrade ska för möjlig-
het till ersättning redan ha drabbats av sjukdom och ska genom 
rehabiliteringen få tillbaka sin arbetsförmåga. Formuleringen i be-
stämmelsen innebär att arbetslivsinriktad rehabilitering inte kan an-
vändas rent förebyggande eftersom en nedsättning av arbetsförmågan 
som kan återfås då inte har uppstått. Rehabiliteringsinsatser som 
sätts in innan den försäkrade har blivit arbetsoförmögen kan alltså 
inte medföra rätt till rehabiliteringsersättning. Först när arbetsoför-
måga har uppstått kan arbetslivsinriktad rehabilitering användas 
förebyggande – då för att förhindra ytterligare förvärrande av sjuk-
domen eller förlust av arbetsförmågan. Det snävar ytterligare in den 
grupp som kan bli föremål för rehabiliteringspenning. 
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Kriteriet att arbetsförmågan ska vara nedsatt med minst en fjärde-
del är samma förutsättning som gäller för rätten till sjukpenning 
enligt 27 kap. SFB. Här finns det anledning att särskilt peka på reglerna 
i 46–55 b §§ om bedömningen av arbetsförmågans nedsättning (reha-
biliteringskedjan). Eftersom bedömningen ska ske på samma sätt 
som för rätten till sjukpenning är det vidare endast medicinskt be-
tingad nedsättning av arbetsförmågan som ger rätt till rehabiliter-
ingsersättning. För att en försäkrad ska kunna få rehabiliteringspen-
ning krävs vidare, precis som för sjukpenning, att det fastställs en 
sjukpenninggrundande inkomst för den försäkrade.  

Av intresse är dock också att det, samtidigt som ett krav på minst 
en fjärdedels nedsättning av arbetsförmågan ställs upp, räcker med 
att den försäkrade genomgår en arbetslivsinriktad rehabiliteringsåt-
gärd för att arbetsförmågan under denna tid ska anses vara nedsatt. 
Detta tolkar utredningen som att det är detta instegskriterium på 
minst en fjärdedel som är avgörande, medan arbetsförmågans faktiska 
nedsättning är av underordnad betydelse när rehabiliteringsinsatsen 
väl satts igång. 

Utöver nedsatt arbetsförmåga med minst en fjärdedel ska den 
försäkrade för rätt till ersättning delta i arbetslivsinriktad rehabilitering 
som avser att förkorta sjukdomstiden eller helt eller delvis förebygga 
eller häva nedsättning av arbetsförmågan. Här tycks det finnas en 
”dubbeldefinition” i rehabiliteringens syfte; redan av 29 kap. 2 § 
framgår att arbetslivsinriktad rehabilitering definieras genom att den 
”ska syfta till att en försäkrad som har drabbats av sjukdom ska få 
tillbaka sin arbetsförmåga och få förutsättningar att försörja sig själv 
genom förvärvsarbete”. Av definitionen i 29 kap. 2 § SFB framgår 
således att sådan rehabilitering definieras genom sitt syfte. Därutöver 
krävs emellertid enligt 31 kap. 3 § att ett ytterligare syfte ska vara att 
förkorta sjukdomstid, att helt eller delvis förebygga att sjukdomen 
leder till nedsatt arbetsförmåga eller att helt eller delvis häva en be-
fintlig nedsättning av arbetsförmågan. De rehabiliteringsåtgärder 
som kan berättiga till rehabiliteringsersättning ska vara arbetslivsin-
riktade och vara sådana att de förutsätter en aktiv medverkan från den 
försäkrades sida. Syftena kan synas överlappa varandra och det går 
att se likheter mellan dem.  

Utredningen har inte kunnat finna någon uttömmande beskriv-
ning av vad sådan rehabilitering som uppfyller de båda syftena rent 
konkret kan bestå i. Det framgår inte av lagtext eller förarbeten och 
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Försäkringskassan för ingen egen statistik över vilka insatser som 
bedrivs inom ramen för den arbetslivsinriktade rehabiliteringen. I 
Rehabiliteringsrådets delbetänkande54 anges att begreppet arbets-
livsinriktad rehabilitering avser när åtgärderna fokuserar på återgång 
i arbete och involverar då bl.a. arbetsgivare och/eller arbetsledare. 
Oavsett hur behovet av rehabilitering uppstått så är insatserna gene-
rella i bemärkelsen att de syftar till att förbättra och återställa funk-
tion och förstärka det friska hos individen, med respekt för de skill-
nader som finns mellan olika sjukdomsgrupper. 

I de samtal som utredningen fört med myndigheten framkommer 
dock att åtgärderna företrädesvis handlar om arbetsträning på en ar-
betsplats, ofta hos den ordinarie arbetsgivaren. I Försäkringskassans 
vägledning anger myndigheten att de rehabiliteringsåtgärder som 
kan bli aktuella är arbetshjälpmedel, insatser hos Arbetsförmedlingen, 
arbetsträning och utbildning.55 Det redovisas inte att andra former 
också kan förekomma. Även om dessa insatser torde utgöra de van-
ligaste formerna av arbetslivsinriktad rehabilitering kan emellertid inte 
någon begränsning till dessa utläsas av vare sig lagtext eller förarbe-
ten. I förarbetena anges även t.ex. arbetsprövning som exempel.56 
Den uttömmande skrivningen i Försäkringskassans vägledning får 
därmed enligt utredningens bedömning sägas sakna rättsligt stöd. 

Det är samtidigt svårt att finna exempel på andra former av åtgär-
der som kan klassas som arbetslivsinriktad rehabilitering. Snarare än 
konkreta definitioner av rehabiliteringsåtgärder har de situationer 
där rehabiliteringsersättning inte kan beviljas diskuterats i förarbetena. 
En försäkrad har t.ex. inte rätt till rehabiliteringsersättning under tid 
då han eller hon väntar på rehabilitering. Den ersättningsform som 
då kan vara aktuell är främst sjukpenning.57 

Rehabiliteringsåtgärderna ska vidare vara sådana att de förutsätter 
aktiv medverkan från den försäkrades sida. Där betonas vidare att tid 
under vilken den försäkrade genomgår enbart medicinsk behandling 
eller medicinsk rehabilitering inte ger rätt till rehabiliteringsersätt-
ning.58 Den ersättning som betalas ut vid medicinsk rehabilitering är 
sjukpenning. Deltagande i viss medicinsk behandling under tid som 

 
54 SOU 2010:58, s. 16. 
55 Försäkringskassans vägledning 2015:1 version 12, s. 264. 
56 Prop. 1991/92:40, s. 32. 
57 Prop. 1990/91:141, s. 65. 
58 Prop. 1990/91:141, s. 61. 
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arbetslivsinriktad rehabilitering pågår utesluter dock inte att den för-
säkrade kan ha rätt till rehabiliteringsersättning.59 

Rehabiliteringsersättning kan även beviljas för utbildning. Det är 
inte innehållet i utbildningen i sig som är avgörande för om den kan 
betraktas som arbetslivsinriktad, utan om den för den försäkrade 
syftar till att han eller hon ska återfå arbetsförmågan. Det ska avse 
yrkesutbildning, allmänteoretisk eller orienterande utbildning som 
är en nödvändig förberedelse för yrkesutbildning eller orienterande 
utbildning i datateknik för personer med bristfällig eller föråldrad 
skolutbildning.60 

Det krävs inte att rehabiliteringen är effektiv och lämplig för att en 
försäkrad ska kunna ha rätt till rehabiliteringsersättning 

Rehabilitering och rehabiliteringsersättning är inte aktuellt för den 
som har nedsatt arbetsförmåga men som kan återfå sin förmåga på 
samma tid utan att genomgå arbetslivsinriktade åtgärder. 

Försäkringskassan anger i sin rättsliga kvalitetsuppföljning 2016:2 
att myndigheten enligt lagstiftningen ska verka för att sådana åtgär-
der som behövs för en effektiv rehabilitering vidtas. För att rehabili-
teringsersättning ska beviljas krävs det enligt vad som anges i kvalitets-
uppföljningen att ”åtgärden i det enskilda fallet kan förväntas åter-
ställa eller förbättra arbetsförmågan”. Försäkringskassan menar alltså 
att man måste värdera vilka åtgärder som kan förväntas ge effekter 
på arbetsförmågan.61  

Utredningen har inte kunnat finna rättsligt stöd för att ställa upp 
krav på sådan tillämpning. Kvaliteten, effektiviteten eller den bedömda 
lämpligheten av en åtgärd ingår inte enligt gällande lagstiftning i be-
dömningen av om rehabiliteringsersättning ska beviljas. Om en reha-
biliteringsåtgärd genomförs som syftar till att förkorta sjukdoms-
tiden eller häva nedsättningen av arbetsförmågan kan enligt utred-
ningens mening inte ersättning nekas på grunden att rehabiliteringen 
inte förväntas vara framgångsrik; i stället anges i såväl 28 kap. 2 § 
som 31 kap. 3 § SFB alltså att det är syftet med rehabiliteringen som 
är avgörande. 

 
59 Se Hessmark m.fl. Kommentaren till socialförsäkringsbalken, 31 kap. 3 §. 
60 Förordningen (1991:1321). Se RÅ 1997 not. 102, jfr prop. 1990/91:141, s. 60–62 och 91–92, 
1990/91:SfU 16 s. 28–30 samt Riksförsäkringsverkets allmänna råd 1991:12. 
61 Försäkringskassan 2016:2, s. 25. 
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Försäkringskassan har en skyldighet att utreda och klarlägga en för-
säkrades rehabiliteringsbehov. Myndigheten ska i samråd med den 
försäkrade ska se till att 

– den försäkrades behov av rehabilitering snarast klarläggs, och 

– de åtgärder vidtas som behövs för en effektiv rehabilitering av den 
försäkrade. 

Försäkringskassan ska alltså se till att de utredningar som behövs för 
att klargöra behovet av arbetslivsinriktad rehabilitering genomförs. 
Om det behövs kan Försäkringskassan till exempel stödja den för-
säkrade i hans eller hennes diskussion med arbetsgivaren om vilka 
åtgärder som kan genomföras inom ramen för arbetsgivarens verk-
samhet.62 

Att Försäkringskassan ska se till att de åtgärder som behövs för 
en effektiv rehabilitering genomförs betyder att myndigheten ska 
verka för att dessa snarast genomförs.63 Försäkringskassan ska alltså 
försöka förmå den eller dem som svarar för själva åtgärden eller 
åtgärderna att genomföra dem snarast möjligt. Försäkringskassan 
kan dock inte kräva att t.ex. arbetsgivaren genomför rehabiliterings-
åtgärder. Försäkringskassans ansvar är av samordnande karaktär. 
Försäkringskassan tillhandahåller heller inte själv några rehabiliter-
ingsåtgärder. För att se till att rehabiliteringsåtgärderna genomförs 
på ett effektivt sätt behöver myndigheten alltså samverka med andra 
aktörer. 

Denna skyldighet att utreda en försäkrads rehabiliteringsbehov 
är således inte kopplat till rätten till rehabiliteringsersättning, utan 
utgör snarast en del av rätten till rehabilitering. Det är således inte 
heller bristande lämplighet eller effektivitet i rehabiliteringsåtgärd-
erna som medför några begränsningar i regelverkets konstruktion. 

Påverkan av andra regelverk – rehabiliteringskedjans 
tidsgränser ges företräde framför rehabilitering 

Reglerna om rehabiliteringspenning följer rehabiliteringskedjans tids-
gränser. Det innebär exempelvis att en försäkrade som passerar 180 
dagar i sjukfallet enligt huvudregeln ska få sin arbetsförmåga jämförd 

 
62 Jfr prop. 2006/07:59, s. 22. 
63 Prop. 1990/91:141, s. 90. 
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mot normalt förekommande arbete, också i det fall han eller hon har 
pågående rehabiliteringspenning. Under vissa omständigheter kan 
arbetsförmågan fortsatt bedömas mot det ordinarie arbetet och sedan 
den 15 mars 2021 finns det generösare regler för dessa undantag.  

Utredningen En trygg sjukförsäkring med människan i centrum 
drar slutsatsen att problemet med att få försäkrade beviljas rehabili-
teringspenning är en följd av hur Försäkringskassan tillämpar regel-
verket kring rehabiliteringspenningen.64 Tidsgränsen vid dag 181 och 
dess bedömningsgrund, normalt förekommande arbete, verkar en-
ligt den utredningen ges företräde framför såväl Försäkringskassans 
ansvar för att kartlägga den försäkrades rehabiliteringsbehov som 
beviljandet av rehabiliteringsersättning. Denna utredning anser också 
att det regelmässigt inte tas initiativ till rehabiliteringsåtgärder om 
den försäkrade förväntas ha arbetsförmåga i normalt förekommande 
arbete från och med dag 181 och någon återgång i arbete dessför-
innan inte kan förväntas.65 Den utredningen konstaterade också 
avseende Försäkringskassans tillämpning att rehabiliteringsersättning 
heller inte beviljas över dag 180 om arbetsförmågan inte förväntas 
vara nedsatt i normalt förekommande arbete och några särskilda skäl 
för att skjuta upp bedömningen inte heller förväntas finnas vid denna 
tidpunkt. Den utredningen drar vidare slutsatsen att tidsgränsen 
hämmar Försäkringskassans arbete med rehabilitering.  

Eftersom de nya, mer generösa reglerna om bedömning fr.o.m. 
dag 181 trädde i kraft nyligen, är det ännu tidigt att dra slutsatser om 
denna regeländring får effekt med avseende på nyss nämnda hanter-
ing av sjukfall och rehabilitering kopplat till dag 181 i rehabiliterings-
kedjan.  

Utredningen En trygg sjukförsäkring med människan i centrum 
redogör också för att det i den forskningsöversikt den utredningen 
låtit ta fram framkommer att flerdisciplinära rehabiliteringsåtgärder 
med inriktning på arbetsplatsen har positiva effekter på återgången i 
arbete vid vissa sjukdomar. Försäkringskassans definition av arbets-
livsinriktad rehabilitering är dock mycket begränsad och innefattar i 
praktiken bara arbetsträning och utbildning. I SOU 2020:06 föreslår 
därför den utredningen att regeringen bör överväga om begreppet 
arbetslivsinriktad rehabilitering kan förtydligas eller åtgärdas på annat 

 
64 SOU 2020:6, s. 194. 
65 SOU 2020:06. 
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sätt så att fler försäkrade kan ges möjlighet att med rehabiliterings-
ersättning delta i sådana åtgärder som kan möjliggöra återgång i arbete.  

Rehabiliteringskedjans regelverk och Försäkringskassans tillämp-
ning av detsamma bidrar sannolikt till att begränsa användandet av 
arbetslivsinriktad rehabilitering och därmed också användandet av 
rehabiliteringspenningen. 

Regelverket kan inte anses vara för snävt 

Regelverket för rehabiliteringsersättning kan uppfattas som snävt på 
så sätt att det utesluter ett antal fall där försäkrade kan uppleva att 
de behöver rehabilitering men ändå inte kan beviljas ersättning enligt 
socialförsäkringsbalken. Bestämmelserna begränsar fallen till faktisk 
tid då den försäkrade aktivt deltar i åtgärden. Den försäkrade ska ha 
fått en sjukdom som har satt ned arbetsförmågan med minst en fjärde-
del. I de fall där sjukdomen förväntas läka ut av sig själv och arbets-
livsinriktad rehabilitering inte kan bedömas påskynda förloppet kan 
inte arbetslivsinriktad rehabilitering bli aktuell. Inte heller i de fall 
där sjukdomen och arbetsförmågan inte skulle vara behjälpt av reha-
bilitering kan ersättning utgå. Det måste alltså finnas ett faktiskt be-
hov av rehabilitering för att arbetsförmågan ska kunna återfås för att 
rehabiliteringsersättning ska kunna beviljas. 

Sammantaget går det att säga att regelverkets konstruktion till 
viss del bidrar till att få försäkrade beviljas rehabiliteringsersättning. 
Utredningen kan dock inte dra slutsatsen att regelverkets konstruk-
tion är för snävt och inte träffar de situationer där arbetslivsinriktad 
rehabilitering sker eller skulle vara som mest verkningsfull. 

19.4.5 Försäkringskassans tillämpning har förändrats 

I likhet med vad som är fallet med sjukersättning och aktivitetser-
sättning har Försäkringskassans tillämpning av regelverket för reha-
biliteringsersättning också förändrats över tid. Denna förändring har 
skett utan några väsentliga förändringar i regelverket. Inte heller har 
rättspraxis i form av avgöranden från Högsta förvaltningsdomstolen 
förändrats i en riktning som kan förklara utvecklingen.  

Denna förändrade tillämpning av reglerna för rehabiliterings-
ersättning tycks framför allt grundas i Försäkringskassans tidigare 

1155 ( 2864 )



Förmåner vid rehabilitering – rehabiliteringsersättning SOU 2021:69 

976 

nämnda rättsliga kvalitetsuppföljning 2016, vilket myndigheten också 
noterar bl.a. i sin årsredovisning för 2018. Efter denna rättsliga kvali-
tetsuppföljning genomförde myndigheten en rad åtgärder. Dessa 
förändringar följer i tid utvecklingen med ett minskat antal ersätt-
ningar. 

I den rättsliga kvalitetsuppföljningen Rehabiliteringsersättning 
(2016:2) har Försäkringskassan granskat ärenden om rehabiliter-
ingsersättning. Resultaten visade enligt myndigheten att det fanns 
en betydande förbättringspotential när det gäller prövningen av den 
försäkrades arbetsförmåga och behov av rehabilitering innan en re-
habiliteringsplan upprättas och beslut om rehabiliteringsersättning 
fattas. I nästan en tredjedel av ärendena bedömde granskarna att den 
försäkrade inte hade behov av rehabilitering. Merparten av dessa 
ärenden var sådana där granskarna bedömde att den försäkrades 
arbetsförmåga inte var nedsatt och att rehabilitering inte behövdes 
av den anledningen. Det fanns också en del ärenden där arbets-
förmågan bedömdes vara nedsatt men där den försäkrade på sikt 
ansågs kunna återgå i arbete utan rehabilitering. 

Dessa brister beskrevs av myndigheten som att ersättning betalas 
ut på tveksamma grunder och motverkar målet om en välfungerande 
sjukförsäkring och ett minskat sjukpenningtal. Rehabiliteringsärenden 
är dessutom tidskrävande, eftersom planering, samordning och upp-
följning av rehabilitering ofta kräver ett flertal möten och avstäm-
ningar. Obehövliga rehabiliteringsåtgärder innebär alltså att tid och 
resurser läggs på fel saker. För den som behöver rehabilitering för 
att återfå sin arbetsförmåga är det viktigt att rätt åtgärd vidtas i rätt 
tid, så att den försäkrade återfår sin arbetsförmåga så snart som möjligt.  

Den typ av arbetslivsinriktad rehabilitering som i huvudsak före-
kom i ärendena var arbetsträning, men den genomfördes inte alltid i 
ett arbete som var lämpligt för den försäkrade och i vissa fall före-
kom det väntetider och avbrott som fördröjde rehabiliteringen. Det 
konstaterades att det fanns en förbättringspotential när det gäller att 
ge rätt åtgärd i rätt tid. Enligt granskarnas bedömning var de åtgärder 
som hade genomförts olämpliga i en fjärdedel av de ärenden där den 
försäkrade bedömdes ha nedsatt arbetsförmåga och behov av reha-
bilitering. Ett exempel på åtgärd som granskarna inte hade bedömt 
som lämplig var när den försäkrade hade arbetstränat i ordinarie 
arbete, eller i arbete via Arbetsförmedlingen, trots att det arbetet inte 
bedömdes vara lämpligt ur medicinsk synvinkel. Ett annat exempel 
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var arbetsträning i ett annat arbete hos den försäkrades arbetsgivare 
utan att arbetsgivaren hade erbjudit en faktisk omplacering till det 
arbetet.66  

Försäkringskassan anser att det kan finnas skäl för myndigheten 
att i högre grad fokusera på andra typer av arbetslivsinriktade åt-
gärder än arbetsträning. Det handlar då om sådana åtgärder som ar-
betsgivaren eller Arbetsförmedlingen ansvarar för, såsom arbetsan-
passning och omplacering eller lönebidrag som gör det möjligt att få 
ett arbete med lägre krav än vad som normalt ställs på arbetsmark-
naden. Försäkringskassan bedömer att de i det sammanhanget har en 
roll främst när det gäller att utreda arbetsförmågan och informera 
om de förutsättningar som sjukförsäkringen ger. Genom ett starkare 
fokus på utredning, information och korrekta beslut om ersättning 
skulle Försäkringskassans bidrag till en snabb och effektiv rehabili-
tering enligt myndigheten kunna öka, samtidigt som det skulle kunna 
spara handläggningsresurser genom att de ansvariga parterna i högre 
grad planerar och genomför åtgärder utan Försäkringskassans aktiva 
involvering. 

Ett antal rekommendationer för att höja kvaliteten formulerades 
i myndighetens uppföljning, som bl.a. avsåg att den försäkrades ar-
betsförmåga och behov av rehabilitering skulle utredas i tillräcklig 
omfattning innan eventuell arbetslivsinriktad rehabilitering påbör-
jades samt att en utförlig rehabiliteringsplan skulle utfördas.67 

Försäkringskassans förändrade tillämpning av ersatt tid 

Rehabiliteringspenning kan beviljas för den tid då den försäkrade 
deltar i en rehabiliteringsåtgärd, och i den omfattning som åtgärden 
hindrar den försäkrade från att förvärvsarbeta (31 kap. 3 och 7 §§ SFB). 
En fråga som därmed uppkommer är vad begreppet deltar i en reha-
biliteringsåtgärd ska anses innebära. Ska begreppet anses innefatta 
endast den faktiska tid då den försäkrade de facto utför åtgärder på 
plats (exempelvis arbetstränar) eller ska tiden även anses innefatta 
övrig tid under vilken planen pågår, t.ex. övrig tid en dag där den 
försäkrades faktiska insats uppgår till endast ett par timmar? Här har 
Försäkringskassans tillämpning förändrats över tid. En försäkrad 

 
66 Försäkringskassan 2016:2, s. 21. 
67 Försäkringskassan 2016:2, s. 27. 
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vars arbetsförmåga var helt nedsatt när rehabiliteringsperioden start-
ade har till exempel historiskt kunnat få hel rehabiliteringspenning 
under rehabiliteringen, oavsett i vilken omfattning han eller hon del-
tagit och oavsett om arbetsförmågan successivt förbättrats under 
perioden. Med en sådan tillämpning har det inte varit avgörande för 
bedömningen av rätten till ersättning att veta den exakta omfatt-
ningen på deltagandet. 

Under hösten 2016 gjorde Försäkringskassan en ny, förtydlig-
ande tolkning av 31 kap. 8 § SFB som innebär att rehabiliteringspen-
ning enbart kan betalas ut i den omfattning som den arbetslivsinriktade 
åtgärden förhindrar arbete. En omfattande revidering av Försäk-
ringskassans vägledning gjordes 2015 och därefter genomfördes tre 
rättsliga kvalitetsuppföljningar (nr 2016:1). Vid den därefter följande 
revideringen av vägledningen gjordes vissa ändringar, bland annat 
den om ersättning för tid med rehabilitering. Försäkringskassan 
menar att tidigare tillämpning varit felaktig.68 Frågan om innebörden 
av begreppet har inte prövats rättsligt av Högsta förvaltningsdom-
stolen (jfr dock HFD 2019 ref. 42 där HFD ansåg att förebyggande 
sjukpenning kunde utbetalas endast för faktisk tid med rehabilitering). 

Enligt Försäkringskassans nya tolkning får den försäkrade endast 
rehabiliteringspenning för den faktiska tid som han eller hon deltar 
i en åtgärd, medan resterande del av dagen ersätts med sjukpenning 
förutsatt att övriga förutsättningar för sådan ersättning är uppfyllda. 

Den tidigare konstaterade minskningen av användandet av reha-
biliteringspenningen över tid har enligt utredningens bedömning 
sannolikt delvis förstärkts av denna förändrade tillämpning av för-
månen som infördes av Försäkringskassan hösten 2016. Försäk-
ringskassan har själv gjort samma bedömning som utredningen i 
denna fråga, dvs. att denna förändring har inneburit ett minskat an-
vändande av rehabiliteringsersättningen.69 En möjlig effekt av denna 
förnyade tolkning av regelverket är att fler försäkrade i stället 
beviljas sjukpenning.  

 
68 Försäkringskassan 2016:2, s. 14. 
69 Se Försäkringskassan, 2020, Utgiftsprognos för åren 2020–2023. 
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Ökade prioriteringar av andra åtgärder 

I den rättsliga kvalitetsuppföljningen anger Försäkringskassan även 
att det kan finnas skäl för myndigheten att i högre grad fokusera på 
andra typer av åtgärder än den vanligaste insatsen arbetsträning, där 
förutsättningarna för att förbättra arbetsförmågan framstår som 
bättre. Vid sidan av medicinska åtgärder handlar det då om sådana 
arbetslivsinriktade åtgärder som förändrar arbetskraven. För den 
som är anställd kan arbetsanpassning och omplacering vara åtgärder 
som på goda grunder kan förväntas göra skillnad för arbetsförmågan, 
så länge arbetsförmågan ska bedömas i förhållande till arbete hos 
arbetsgivaren. För den vars arbetsförmåga är nedsatt i förhållande till 
arbeten som normalt förekommer på arbetsmarknaden kan det även 
handla om att möjliggöra anställning med lönebidrag eller liknande 
som gör att det går att få ett arbete med lägre krav än vad som van-
ligtvis ställs i normalt förekommande arbeten på arbetsmarknaden. 
Försäkringskassan konstaterar att sådana åtgärder inte är något som 
myndigheten själv kan erbjuda, utan det är något som arbetsgivaren 
eller Arbetsförmedlingen ansvarar för, men att Försäkringskassan 
ändå har en viktig roll i sådan arbetslivsinriktad åtgärd. Åtgärder av 
detta slag är inte något som berättigar till rehabiliteringsersättning.70 

19.4.6 Arbetet med rehabiliteringsplaner brister i praktiken  

I de fall en försäkrad behöver en rehabiliteringsåtgärd som kan med-
föra rätt till rehabiliteringsersättning är Försäkringskassan enligt 
30 kap. 12 § SFB skyldig att upprätta en rehabiliteringsplan. Planen 
ska innehålla uppgifter om de rehabiliteringsåtgärder som ska ge-
nomföras, tidsplan för dessa, uppgifter om vem som har ansvaret för 
åtgärderna samt de övriga uppgifter som behövs för att genomföra 
rehabiliteringen. Planen har två syften. Den ska dels säkerställa att 
de arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgärder som är nödvändiga ge-
nomförs, dels ligga till grund för beslut om rehabiliteringsersättning. 
Planen ska alltid innehålla en tidsplan för rehabiliteringen och upp-
gifter om de rehabiliteringsåtgärder som ska genomföras. Planen ska 
också innehålla information om vem som ansvarar för de olika reha-
biliteringsåtgärderna. Även övriga uppgifter som behövs för att 
genomföra rehabiliteringen ska framgå.  

 
70 Försäkringskassan 2016:2, s. 26. 
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För att planen ska anses innehålla tillräcklig information måste det 
finnas konkreta uppgifter om insatserna som ska genomföras, när 
och i vilken omfattning de ska genomföras och vem som ansvarar för 
att anordna och följa upp dem. Det är en förutsättning för att syftet 
med planen – att tydliggöra planeringen för alla inblandade och att 
ligga till grund för bedömningen av rätten till rehabiliteringsersätt-
ning – ska kunna uppfyllas.  

Försäkringskassans rättsliga kvalitetsuppföljning 2016 visade att 
planerna i praktiken ofta är bristfälliga. Enligt granskarna innehöll 
planen den information som behövs endast i drygt en tredjedel av 
ärendena (37 procent).71 I resterande ärenden var planen bristfällig i 
något eller några avseenden. Det vanligaste var att tidsplanen var 
bristfällig. Uppgifterna om när rehabiliteringsåtgärderna skulle ge-
nomföras och i vilken omfattning var i dessa fall diffusa, ibland i 
princip obefintliga. Det kunde t.ex. stå att rehabiliteringen skulle 
genomföras ”under våren”, utan någon konkret uppgift om vilket 
datum den skulle starta och när den planerades att sluta. Det var 
också vanligt att uppgifterna om vad rehabiliteringsåtgärderna bestod 
i var bristfälliga. Det kunde t.ex. stå att den försäkrade skulle delta i 
ett fördjupat samarbete med Arbetsförmedlingen, utan att det preci-
serades vilka konkreta insatser som den försäkrade skulle delta i. Det 
var också vanligt att det stod att den försäkrade skulle arbetsträna 
hos sin arbetsgivare, men att det inte framgick något mer om vad 
arbetsträningen innebar. Det förekom dessutom att planerna sak-
nade uppgift om vem som ansvarade för de olika insatserna, vilket är 
ett lagkrav. Det förekom också att det saknades annan information, 
främst om uppföljningen av rehabiliteringen.  

För arbetslösa försäkrade angavs ofta att det är Arbetsförmed-
lingen som ska följa upp rehabiliteringen. Arbetsförmedlingens 
ansvar innebär dock inte att Försäkringskassan kan undgå att följa 
upp genomförandet av rehabiliteringen, att planen följs och vid behov 
göra ändringar (30 kap. 14 § SFB). 

Utan en tydlig rehabiliteringsplan kan inte rehabiliteringsersätt-
ning utbetalas. Brister i dessa planer skulle såldes kunna utgöra en 
möjlig orsak till att så få försäkrade beviljas rehabiliteringsersättning. 
Detta kan tolkas som att kraven på planerna är högt ställda och svåra 
att leva upp till, eller att kunskapsbrist, resursbrist och bristande 
samarbete mellan aktörer gör att planerna inte håller tillräckligt god 

 
71 Försäkringskassan 2016:2, s. 17. 
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kvalitet. Brister i rehabiliteringsplanerna kan sannolikt också innebära 
att det föreligger brister i själva rehabiliteringsåtgärden och en möjlig 
konsekvens är att nödvändiga åtgärder då inte heller genomförs. 

I Försäkringskassans rättsliga uppföljning noterades å andra sidan 
att rehabiliteringsersättning hade beviljats i nästan samtliga fall, också 
de som saknade en fullständig rehabiliteringsplan. En förklaring till det 
minskade antalet beviljade rehabiliteringsersättningar kan enligt utred-
ningens bedömning vara att en följd av Försäkringskassans åtgärder 
efter kvalitetsuppföljning har blivit att inte godkänna bristfälliga 
rehabiliteringsplaner. 

19.4.7 Kontrollen av rehabiliteringsersättning  

I utredningens direktiv tas risken för bristande kontroll av rehabili-
teringsersättningen upp. Eftersom rehabilitering inte längre sker vid 
arbetsmarknadsinstitut eller genom arbetsmarknadsutbildning kan 
det finnas risker med bristande kontrollmöjligheter. 

Det finns en blankett för närvaroförsäkran vid rehabilitering 
(FK6646). Försäkringskassans granskning i den rättsliga kvalitets-
uppföljningen 2016:2 visade emellertid att den sällan används. Den 
förekom inte i något av de i uppföljningen granskade ärendena. Det 
finns inget formellt krav på närvaroförsäkran, men Försäkrings-
kassan behöver tillräckliga uppgifter om det faktiska deltagandet för 
att kunna ta ställning till rätten till rehabiliteringspenning. Uppgifter 
om faktiska förhållanden ska dessutom lämnas på heder och samvete 
(110 kap. 4 § SFB). Närvaroförsäkran tillgodoser enligt Försäkrings-
kassan dessa behov.72 

Försäkringskassan har till utredningen uppgett att rehabiliterings-
ersättning inte är vanligt förekommande hos enheten för kontroll-
ärenden. Inom rehabiliteringsersättningen gäller det främst upptäck-
ten av bisysslor när personen inte klarar av att delta i sin arbetsträning. 
Återkrav kan t.ex. bli aktuellt om personen har arbetat under samma 
period som rehabiliteringsersättningen har utbetalats, om personen 
har arbetat i sådan omfattning att ersättningen inte samtidigt kan ut-
betalas, eller endast kan utbetalas med ett lägre belopp. Det kan även 
finnas risker om rehabiliteringen sker hos närstående. 

 
72 Se Försäkringskassan, 2016:2 s. 14. 
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Utredningen ser inga omedelbara risker med bristande kontroll-
möjligheter vid dagens arbetslivsinriktade rehabilitering eller att detta 
skulle utgöra en orsak till det minskade användandet av rehabiliter-
ingsersättningen. Ett rigoröst kontrollsystem där försäkrade noggrant 
kontrolleras på sin rehabiliteringsnärvaro skulle möjligen kunna 
utgöra en faktor som påverkar antalet beviljade rehabiliteringsersätt-
ningar på sikt men det är inget som utredningen kunnat konstatera 
föreligger.  

19.5 Möjliga konsekvenser av att få försäkrade 
beviljas rehabiliteringsersättning 

En utgångspunkt för sjukförsäkringen är att rätt person ska få rätt 
ersättning och att rätt åtgärder ska vidtas i rätt tid. Dessutom är 
målet för sjukförsäkringen att frånvaron från arbete på grund av 
sjukdom ska ligga på en långsiktigt stabil och låg nivå.73 En annan 
utgångspunkt är att olika rehabiliteringsinsatser som kan ge en för-
säkrad arbetsförmåga åter ska uppmuntras. Utredningen tolkar direk-
tiven på så sätt att det är önskvärt att försäkrade ska beviljas er-
sättning från socialförsäkringen i de fall där rehabilitering kan antas 
medföra att nedsatt arbetsförmåga kan förkortas eller förebyggas. 
Detta innebär också att orsakerna till det låga användandet av för-
månen samt eventuella faktorer som motverkar användandet av re-
habiliteringsersättning vid en effektiv rehabilitering bör identifieras. 

I följande avsnitt redogörs för ett antal effekter som kan tänkas 
uppstå till följd av det alltmer begränsade användandet av rehabiliter-
ingsersättningen. Samtidigt kan konstateras att många av de effekter 
som anges nedan också kan vara effekter av att enskilda inte genom-
går arbetslivsinriktad rehabilitering i samma utsträckning. Det kan 
också vara så att personerna får rehabiliteringsinsatser, men att reha-
biliteringen genomförs utan att individen får rehabiliteringsersätt-
ning.74 Utredningen kan konstatera att det är svårt att avgöra om den 
minskade rehabiliteringsersättningen beror på att arbetslivsinriktad 
rehabilitering inte används i samma utsträckning eller om rehabili-
teringsåtgärderna har minskat eftersom enskilda inte får ersättning 
för åtgärderna. Om försäkrade inte får själva ersättningen beviljad 

 
73 Prop. 2008/09:1 utg.omr. 10 avsnitt 2.3, bet. 2008/09:SfU1, rskr. 2008/09:138. 
74 Rehabiliteringsersättning ska endast beviljas för arbetslivsinriktad rehabilitering och inte för 
andra former av (rehabiliterings)insatser.  
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innebär det alltså inte nödvändigtvis också att de inte heller får ta del 
av själva rehabiliteringsåtgärderna. Dessutom kan avsaknad av andra 
sorters rehabiliteringsåtgärder än de arbetslivsinriktade (som man 
kan få rehabiliteringsersättning för) leda till att den enskilde inte når 
en sådan fas att det blir aktuellt med just arbetslivsinriktad rehabi-
litering. Förhållandet rehabiliteringsåtgärder i allmänhet – arbets-
livsinriktad rehabilitering – uttag av rehabiliteringsersättning har alltså 
vissa oklarheter, vilket man bör ha i åtanke.  

19.5.1 De långa sjukfallen ökar i antal 

Som tidigare konstaterats ökar de långa sjukfallen i antal och har 
även gjort det under de senaste åren. En orsak är att den bortre tids-
gränsen i sjukförsäkringen är borttagen. En ytterligare orsak till de 
långa sjukfallens ökning bedöms bero på det strikta regelverket för 
att beviljas sjukersättning samt Försäkringskassans allt striktare till-
lämpning av reglerna. Denna förklaring har även lyfts fram av utred-
ningen En trygg sjukförsäkring med människan i centrum.75 Den 
utredningen konstaterar även att handläggningen i många sjukfall är 
passiv från Försäkringskassans håll, utan att initiativ tas för att 
underlätta återgång i arbete. När det gäller rehabiliteringsinsatser för 
att underlätta återgång i arbete, handlar det emellertid inte enbart 
om arbetslivsinriktade dito (som ger rätt till rehabiliteringspenning). 
Om andra insatser som kan underlätta återgång i arbete inte kommer 
till stånd, kan det i vissa fall sannolikt bidra till att tidpunkten när 
arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgärder kan bli aktuella också för-
dröjs. Det kan exempelvis bli fallet om en försäkrad först behöver en 
förberedande insats innan arbetslivsinriktad rehabilitering kan ge-
nomföras. Detta kan i förlängningen leda till att personen i fråga blir 
kvar i en långvarig sjukskrivning.  

19.5.2 Arbetslivsinriktad rehabilitering genomförs 
inte i relevant omfattning? 

I den mån den arbetslivsinriktade rehabiliteringen de facto genom-
förs i mindre utsträckning och ifall det beror på att färre försäkrade 
får bifall på ansökan om rehabiliteringsersättning finns risk för att 

 
75 SOU 2020 :6. 
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denna sorts rehabilitering inte blir av. Utredningen konstaterar dock 
att tanken är att Försäkringskassan ska vara med under rehabiliter-
ingsprocessen, som samordnande aktör. Ansökningar om rehabili-
teringsersättning avslås generellt sett inte, då Försäkringskassan ofta 
är den part som initierar att den försäkrade att ansöka om ersätt-
ningen. Alltså tycks det inte som om just avslag om rehabiliterings-
ersättning leder till att rehabiliteringsåtgärder inte blir av. Som nämnts 
tidigare skulle det även kunna vara så att arbetslivsinriktad rehabili-
tering i vissa fall ändå genomförs, men att den försäkrade inte får 
ersättning i form av rehabiliteringspenning när så sker.  

19.5.3 Försäkrade kommer inte tillbaka  
i arbete i önskvärd utsträckning 

Olika former av rehabilitering är i många fall en viktig komponent 
för att stödja försäkrade att kunna återfå arbetsförmåga och kunna 
återgå i arbete. Rehabiliteringsersättning är ett sätt att möjliggöra för 
försäkrade att delta i arbetslivsinriktad rehabilitering Om en person 
inte deltar i rehabilitering kan det leda till att han eller hon inte 
kommer återfå arbetsförmåga. Ett litet uttag av rehabiliteringsersätt-
ning indikerar att det kan finnas flera försäkrade som inte deltar i 
arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgärder, vilket kan bidra till att 
färre personer än önskvärt kan komma tillbaka till arbetslivet.  

En möjlig effekt av att rehabiliteringsersättning används i allt 
mindre utsträckning samt att det sker allt senare under ett pågående 
sjukfall, är att vissa försäkrade som genom tidiga arbetslivsinriktade 
rehabiliteringsinsatser hade kunnat återgå i sitt ordinarie arbete i stället 
nekas sjukpenning när hans eller hennes arbetsförmåga bedöms mot 
normalt förekommande arbete fr.o.m. dag 181 i sjukfallet. Dessa 
försäkrade kan i så fall behöva byta arbete. Samtidigt finns regler som 
möjliggör att försäkrades arbetsförmåga även fr.o.m. dag 181 fort-
satt kan bedömas i förhållande till personens befintliga arbete. I 
dessa fall kan den försäkrade även få arbetslivsinriktad rehabilitering 
fortsatt eller fr.o.m. dag 181, med målet att återvända till det ordina-
rie arbetet. Mycket tyder dock på att de undantag som gällde fram 
t.o.m. 14 mars 2021 för att skjuta upp bedömningen av arbetsför-
mågan mot normalt förekommande arbete har fått en ytterst strikt 
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tillämpning.76 Således skulle det kunna antas att en delförklaring till 
att rehabiliteringspenning hittills beviljats sent i sjukfallen och i syn-
nerhet sällan initierats före dag 181, är att ifall en arbetslivsinriktad 
rehabilitering inleds före dag 181 och pågår efter dag 180 i sjukfallet, 
skulle den med anledning av den tidigare lagsstiftningen ändå kunnat 
avbrytas om den försäkrade dag 181 bedöms ha arbetsförmåga i ett 
normalt förkommande arbete.77 Konsekvenserna skulle i så fall kunna 
bli att den arbetslivsinriktade rehabiliteringen senarelagts till efter 
dag 180, eller att den inte kom till stånd överhuvudtaget. Detta 
bedöms dock inte vara den mest bidragande orsaken till att arbets-
livsinriktad rehabilitering initierats sent i sjukfallen (och att rehabi-
literingspenning därmed betalas ut först efter en längre tids sjuk-
skrivning). Eftersom de nya, mer generösa reglerna om bedömning 
fr.o.m. dag 181 trädde i kraft nyligen, är det ännu för tidigt att dra 
slutsatser om vad denna regeländring får för effekt i detta avseende.  

19.5.4 Effekter av att ersättning endast beviljas för 
den faktiska tid som rehabiliteringen tar 

2015 gjorde Försäkringskassan en omfattande revidering av myndig-
hetens vägledning om rehabiliteringspenning. Därefter genomförde 
myndigheten tre rättsliga kvalitetsuppföljningar.78 Vid en därefter 
följande ytterligare revidering av vägledningen gjordes vissa ändringar, 
däribland att rehabiliteringsersättning endast kan beviljas för den 
faktiska tid som åtgärden tar i anspråk. Denna förändring av tillämp-
ningen genomfördes således utan någon förändring i gällande rätt. 
Förändringen kan jämföras med den för förebyggande sjukpenning, 
där också Högsta förvaltningsdomstolen i rättsfallet HFD 2019 ref. 42 
slagit fast att sådan sjukpenning endast kan beviljas för faktisk tid då 
den försäkrade genomgår medicinsk behandling eller rehabilitering. 

Som konstaterats ovan kan resterande del av en dag under vilken 
den försäkrade deltar i en rehabiliteringsåtgärd ersättas med sjuk-
penning förutsatt att övriga villkor för sådan ersättning är också är 

 
76 Se t.ex. SOU 2020:6. Det kan också konstateras att fr.o.m. den 15 mars 2021 har nya regler 
trätt ikraft som bl.a. innebär att bedömningen av arbetsförmågan mot normalt förekommande 
arbete efter dag 180 i rehabiliteringskedjan ska skjutas upp, om övervägande skäl talar för att 
den försäkrade senast dag 365 kommer att återgå i arbete hos arbetsgivaren i samma omfatt-
ning som tidigare.  
77 Se SOU 2020 06. 
78 Försäkringskassan, rättslig kvalitetsuppföljning nr 2016: 1–3. 
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uppfyllda. En effekt av att ersättning endast utges för den faktiska 
tid som rehabiliteringen tar är alltså att fler försäkrade i stället be-
viljas sjukpenning. I det enskilda fallet kan det vara av underordnad 
betydelse för den försäkrade vilken sorts ersättning denne får, inte 
minst eftersom rehabiliteringspenning och sjukpenning betalas med 
samma belopp. Sett ur ett systemperspektiv kan det dock innebära 
att individen får ersättning genom en förmån som egentligen är av-
sedd för något annat. Eftersom en grundläggande tanke med rehabi-
literingsersättningen är att denna förmån ska möjliggöra för den för-
säkrade att delta i arbetslivsinriktad rehabilitering kan det finnas skäl 
att den enskilde ska ersättas även för tid runtikring den faktiska reha-
biliteringsinsatsen med anledning av insatsen, exempelvis för trans-
port till och från denna.  

19.6 Slutsatser om rehabiliteringspenning 

Få försäkrade – relativt sett till användandet av sjukförsäkringen – be-
viljas förmånen rehabiliteringspenning. Antalet personer har varierat 
över tid och har minskat kraftigt under senare år med en tydlig trend 
mot ett allt mindre användande av förmånen. Sedan 2004 är trenden 
nedåtgående såväl vad gäller antalet som andelen av de sjukskrivna 
som får rehabiliteringsersättning. Andelen av samtliga sjukfall har 
sjunkit från ca 5 procent till ca 2 procent. Utvecklingen har också 
inneburit ett skifte i förmånstagarnas diagnosbild. De vanligaste dia-
gnoserna hos dem som har rehabiliteringspenning är numera psy-
kiatriska diagnoser, medan den tidigare dominerande gruppen med 
sjukdomar i rörelseorganen har minskat i antal. År 2019 stod psykiat-
riska diagnoser för ca 70 procent av fallen medan sjukdomar i rörelse-
organen ca 10 procent av alla som uppbar rehabiliteringspenning. 

Arbetsträning är den i särklass vanligaste rehabiliteringsåtgärden 
medan utbildning förekommer mycket sällan. Arbetsträningen sker 
oftast i det ordinarie arbetet eller för annat arbete hos arbetsgivaren. 
En mindre del av de försäkrade som genomgår arbetsträning gör 
detta utanför arbetsgivarens verksamhet.  

Vad gäller den minskade användningen av rehabiliteringsersätt-
ningen finns ett antal möjliga förklaringar.   
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 Minskad förekomst av arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser för 
vilka försäkrade kan beviljas rehabiliteringspenning. En förutsätt-
ning för att rehabiliteringspenning ska beviljas är att den försäk-
rade aktivt genomgår arbetslivsinriktad rehabilitering. När sådana 
former av rehabilitering minskar, eller genomförs i sådan form att 
det inte ryms inom definitionen av arbetslivsinriktad rehabiliter-
ing, minskar också användandet av förmånen. 

 Försäkringskassans förändrade tillämpning av regelverket utgör en 
viktig delförklaring till det minskade användandet av rehabiliter-
ingspenning. Försäkringskassan har bl.a. i en rättslig kvalitets-
uppföljning från 2016 angett att sådana (andra) åtgärder som inte 
medför rätt till rehabiliteringsersättning ska prioriteras. Tillämp-
ningen har förändrats främst som en följd av myndighetens rätts-
liga kvalitetsuppföljning 2016. Som en följd av denna uppföljning 
har ett antal åtgärder med kvalitetshöjande syfte genomförts på 
Försäkringskassan. Resultatet har blivit att rehabiliteringspen-
ning inte beviljas i samma utsträckning som tidigare. 

 Rehabiliteringspenning beviljas allt senare under pågående sjukfall. 
I de flesta fall har den försäkrade haft ett sjukfall som pågått i mer 
än ett år innan arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgärder initieras 
och rehabiliteringspenning beviljas.  

 Oklara gränsdragningar mellan olika rehabiliteringsformer och 
mellan arbetslivsinriktad rehabilitering och arbetsgivarens ansvar 
att anpassa arbetet medför att åtgärder genomförs som inte alltid 
kan bedömas medföra rätt till rehabiliteringsersättning. 

19.7 Det särskilda bidraget 

I utredningens uppdrag ingår att kartlägga vilka kostnader som i dag 
ersätts genom det särskilda bidraget i rehabiliteringsersättningen och 
ta ställning till ett eventuellt behov av förändringar av bidraget.  

En fråga är därför om relevanta kostnader i dag ersätts genom 
detta bidrag. Särskilt bidrag beviljas under tid med rehabilitering för 
kostnader som uppstår för den försäkrade på grund av rehabiliter-
ingen. Närmare bestämmelser finns i förordningen (1991:1321) om 
rehabiliteringsersättning och i Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 
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2010:23) om rehabiliteringsersättning. Dessa bestämmelser har i sina 
grunddrag varit oförändrade sedan 1992. 

I teorin kan ett antal olika kostnadstyper ersättas genom det sär-
skilda bidraget. Det ska täcka nödvändiga kostnader i samband med 
rehabilitering; som exempel på sådana kostnader kan nämnas de i 
förordningen uppräknade kursavgifter, kostnader för läromedel, rese-
kostnader, logi och kostnader för ledsagare.79 

Vilka kostnader ersätts i praktiken genom det särskilda bidraget? 

Uppräkningen i förordningen av vilka kostnader som kan ersättas 
genom det särskilda bidraget är inte uttömmande. Utredningen kan 
emellertid konstatera att det särskilda bidraget i praktiken nästan 
uteslutande ersätter resekostnader. När det gäller de kostnader som 
ersätts med särskilt bidrag är det utgifter för resor i samband med 
rehabilitering som utgör nära 100 procent av de beviljade bidragen.80 

Vidare tycks det vara mycket ovanligt att försäkrade ansöker om 
enbart särskilt bidrag, dvs. utan att samtidigt ansöka om rehabiliter-
ingspenning, även om detta är möjligt enligt nuvarande lagstiftning. 
I Försäkringskassans rättsliga uppföljning av rehabiliteringsersätt-
ningen, 2016:2, konstaterades att det av 500 granskade ärenden inte 
förekom något ärende där den försäkrade enbart hade ansökt om 
särskilt bidrag.81 Det var vidare huvudsakligen arbetslösa försäkrade 
som ansökte om särskilt bidrag. Enligt Försäkringskassan berodde 
detta sannolikt på att ansökan som regel hade initierats av handlägg-
aren, och att möjligheten att få särskilt bidrag för resor är mycket 
begränsad för den som deltar i rehabilitering hos sin arbetsgivare. 
Sådan ersättning kan bara beviljas om det är skäligt med hänsyn till 
de resekostnader som den försäkrade skulle haft i sitt ordinarie arbete. 

I samma rättsliga granskning hade en tredjedel (33 procent) av de 
försäkrade ansökt om särskilt bidrag i ärendena om rehabiliterings-
ersättning. Försäkringskassan hade fattat beslut om att bevilja 
ansökan i 95 procent av dessa ärenden. I övriga ärenden hade något 
beslut inte fattats. Antingen hade ansökan inte lett till någon åtgärd 
överhuvudtaget eller så hade särskilt bidrag betalats ut utan att något 
beslut hade dokumenterats. 

 
79 Förordning (1991:1321) om rehabiliteringsersättning. 
80 Källa: Försäkringskassan. Statistiken avser hela 2019 och del av 2020.  
81 Försäkringskassan, Rättslig kvalitetsuppföljning 2016:2. 
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Nästan samtliga ansökningar och beslut om särskilt bidrag avsåg 
resor till och från platsen för rehabiliteringen. Det var 99 procent av 
besluten som gällde sådana kostnader. I ett enda ärende hade ersätt-
ning beviljats för kursavgift och i två ärenden hade ersättning bevil-
jats för boende på annan ort i samband med rehabiliteringen. 

Svårigheter med regelverket för särskilt bidrag 

En försäkrad kan ha rätt till särskilt bidrag utan att samtidigt ha rätt 
till rehabiliteringspenning. Det gäller till exempel för en försäkrad 
som inte har någon SGI; ett tydligt exempel på försäkrade som om-
fattas är personer som har aktivitetsersättning. Han eller hon kan 
inte få rehabiliteringspenning men kan ändå få särskilt bidrag för 
kostnader i samband med rehabiliteringen. Andra personer som kan 
bli aktuella är de som får försörjningsstöd.  

En förutsättning för att särskilt bidrag ska kunna betalas ut är att 
det avser en kostnad i samband med arbetslivsinriktad rehabilitering 
som också skulle kunna ge rätt till rehabiliteringspenning. Som ut-
redningen konstaterar avseende rehabiliteringspenningen finns här 
svårigheter i systemets flexibilitet; en rehabiliteringsåtgärd som inte 
uppgår till minst en fjärdedel av den försäkrades arbetsutbud enligt 
SGI berättigar inte heller till rehabiliteringspenning och därmed inte 
heller till särskilt bidrag för kostnader. En inlåsningseffekt som kan 
uppstå är att försäkrade, med resekostnad som hinder, därmed inte 
kan inleda en rehabiliteringsåtgärd. Även om det handlar om små 
kostnader kan följderna här bli långtgående när rehabilitering uteblir 
för att den försäkrade inte kan ta sig till rehabiliteringsplatsen. 
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20 Förmåner vid rehabilitering – 
sjukpenning i förebyggande syfte 

20.1 Gällande regelverk 

En försäkrad som genomgår medicinsk behandling eller rehabilitering 
i syfte att förebygga en sjukdom, förkorta sjukdomstiden eller före-
bygga eller till och med häva arbetsoförmåga, kan beviljas sjukpen-
ning enligt 27 kap.6–7 §§ SFB. Denna typ av sjukpenning utgör så 
kallad förebyggande sjukpenning. 

Förebyggande sjukpenning skiljer sig på flera väsentliga punkter 
från övriga förmåner inom sjukförsäkringen. Det handlar här inte 
om att bedöma om den som ansöker om förmånen är sjuk eller inte 
kan arbeta, utan bara vilken risk det finns att den som ansöker om 
förmånen blir sjuk och oförmögen att arbeta eller söka arbete. Sådan 
sjukpenning kan således under vissa omständigheter betalas ut trots 
att den försäkrades arbetsförmåga inte är nedsatt. En förutsättning 
för att sådan sjukpenning ska betalas ut är att den försäkrade genom-
går en medicinsk behandling eller medicinsk rehabilitering. Det kan 
noteras att förebyggande sjukpenning alltså inte heller kräver att den 
försäkrade har en sjukdom. Om ersättning lämnas ska arbetsförmå-
gan anses nedsatt i den utsträckning som den försäkrade på grund av 
behandlingen eller rehabiliteringen är förhindrad att förvärvsarbeta. 

Sjukpenning i förebyggande syfte lämnas följaktligen – till skill-
nad från rehabiliteringspenning som kräver arbetslivsinriktad reha-
bilitering – bara om det är fråga om en medicinskt inriktad behand-
ling. Utifrån syftet med sjukpenning som utges i förebyggande syfte 
– att förebygga eller förkorta en sjukdom eller häva en nedsättning 
av arbetsförmågan – kan ersättningen betalas ut redan innan den för-
säkrade har en sjukdom som sätter ned arbetsförmågan med minst 
en fjärdedel. Detta skiljer sig således från bedömningen vid prövning 
av rätt till vanlig sjukpenning. Det måste då bedömas att det, grundat 
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på vetenskap och beprövad erfarenhet, finns en förhöjd sjukdoms-
risk. Sjukdomen ska även vara sådan att den kan förväntas leda till en 
nedsättning av arbetsförmågan.1  

I förarbetena till bestämmelserna om förebyggande sjukpenning2 
anges vidare bl.a. följande. Den som genomgår en behandling som 
syftar till att förebygga att sjukdom eller nedsättning av arbetsför-
mågan uppstår bör kunna få ersättning i form av sjukpenning för den 
tid som behandlingen kräver. Avsikten är att sådan ersättning ska 
kunna utges i samband med behandling som är resultatet av en läkares 
bedömning att den försäkrade riskerar att bli sjuk och att de ordiner-
ade åtgärderna väntas minska sjukdomsrisken. Bestämmelsen avser 
situationer då den försäkrade deltar i en sjukdomsförebyggande be-
handlingsåtgärd. 

En försäkrad har således rätt till sådan förebyggande sjukpenning 
när han eller hon genomgår en medicinsk behandling eller medicinsk 
rehabilitering som syftar till att:  

 Förebygga sjukdom,  

 förkorta sjukdomstiden, eller 

 helt eller delvis förebygga eller häva nedsättning av arbetsförmågan.  

För att en åtgärd ska ses som medicinsk behandling eller rehabiliter-
ing krävs3 vidare att: 

 Behandlingen är ordinerad av läkare som, grundat på vetenskap 
och beprövad erfarenhet, ha konstaterat att den försäkrade har en 
förhöjd sjukdomsrisk. 

 Behandlingen är lämpad för att minska sjukdomsrisken, och 

 det inte handlar om något enstaka besök eller behandlingstillfälle. 

Förutom vanlig sjukvård kan åtgärderna enligt förarbetena till lag-
stiftningen utgöras av sjukgymnastik, syn- och hörselrehabilitering, 
arbetsterapi, utprovning av hjälpmedel och andra stödåtgärder.4 Andra 
exempel är klimatvård och behandling av kraftig övervikt (obesitas).5 

 
1 Prop. 1990/91:141, s. 73 och 84 f. 
2 Prop. 1990/91:141, s. 73 och 85. 
3 Prop. 1990/91:141, s. 84 f. 
4 Prop. 1991/91:40, s. 31. 
5 Prop. 1991/92:40, s. 34. 
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Klimatvård innebär att vården ges utomlands i varmt och soligt klimat, 
vilket kan ha en gynnsam effekt för vissa sjukdomar.  

Det finns även andra behandlingsformer som har visat sig kunna 
ge rätt till förebyggande sjukpenning. I rättspraxis har även t.ex. fri-
villigt deltagande i missbruksvård ansetts kunna utgöra en sådan 
medicinsk behandling eller rehabilitering att sjukpenning i förebygg-
ande syfte har kunnat betalas ut.6 Det finns flera behandlingsme-
toder där det finns vetenskapligt stöd för gynnsamma effekter.7 Ett 
flertal behandlingsmetoder är upptagna i Socialstyrelsens nationella 
riktlinjer för missbruks- och beroendevård. Av rättspraxis framgår 
att det måste vara fråga om konkret behandling; att vistas i en gynn-
sam miljö räcker inte i sig.8 Frågan om egenvård i hemmet kan ingå i 
behandlingen har inte prövats i sak av HFD men enligt kammarrättens 
bedömning i ett mål, som i sak alltså inte prövades av HFD, finns 
inget hinder mot behandling i hemmet. 9 

Behandlingsplan ordinerad av läkare 

Som ytterligare villkor för förebyggande sjukpenning gäller att be-
handlingen eller rehabiliteringen har ordinerats av läkare och ingår i 
en rehabiliteringsplan. Ett krav för att sjukpenning i förebyggande 
syfte ska kunna betalas ut är att planen också godkänns av Försäkrings-
kassan.10 Det innebär att Försäkringskassan vid godkännandet av 
planen ska ta ställning till om den försäkrade, utifrån vetenskap och 
beprövad erfarenhet, har en förhöjd risk att få arbetsförmågan ned-
satt på grund av sjukdom och om behandlingen minskar den risken. 
Försäkringskassan beskriver detta i sin vägledning som att det alltså 
handlar om att göra en evidensbaserad bedömning, dvs. ta ställning 
till om det finns ett vetenskapligt stöd för att den föreslagna behand-
lingen har effekt på sjukdomen. 

Några formella krav på planen finns varken i lagtexten eller i för-
arbetena. För att Försäkringskassan ska kunna ta ställning till om 
den föreslagna behandlingen uppfyller kravet på att vara grundad på 

 
6 FÖD 1993:11; jfr även Kammarrätten i Stockholm i mål nr 1371-18 där domstolen slog fast 
att även personer som vårdas med stöd av lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall 
(LVM)14 har rätt till förmånen. 
7 SBU rapport 2001:156, Behandling av alkohol- och narkotikaproblem. 
8 RÅ 2009 ref. 37. 
9 HFD 2020 not 14. 
10 Prop. 1990/91:141, s. 85. 
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vetenskap och beprövad erfarenhet behöver det emellertid finnas ut-
förliga uppgifter om behandlingen eller rehabiliteringen och den för-
säkrades behov av att genomgå den. Försäkringskassan ska därefter 
göra en bedömning av om planen kan godkännas. Ett läkarintyg som 
utfärdats inför vård utomlands efter beslut av sjukvårdshuvudman 
bör jämställas med en av Försäkringskassan godkänd plan.11 

I sin vägledning12 anger Försäkringskassan att läkaren i planen 
tydligt ska beskriva 

 den försäkrades yrke och arbetsuppgifter, 

 diagnos för sjukdom eller symptom som innebär en risk för ned-
satt arbetsförmåga, 

 hur det medicinska tillståndet skulle påverkas om den försäkrade 
inte får behandling, 

 vilken behandling läkaren har ordinerat, 

 innehållet i behandlingen, 

 hur behandlingen kan motverka nedsatt arbetsförmåga, 

 period som behandlingen eller rehabiliteringen ska pågå, 

 hur behandlingen är upplagd, 

 var behandlingen kommer att genomföras och 

 när uppföljning planeras och av vem. 

Försäkringskassan kan under vissa omständigheter remittera en för-
säkrad till en utredning med syfte att klargöra den försäkrades medi-
cinska tillstånd och arbetsförmåga. En försäkrad som har remitterats 
till en sådan utredning kan enligt ett rättsligt ställningstagande från 
Försäkringskassan13 få sjukpenning i förebyggande syfte för den tid 
som han eller hon behöver avstå från förvärvsarbete för att delta i 
utredningen. Villkoret att behandlingen eller rehabiliteringen ingår i 
en plan som Försäkringskassan har godkänt kan i ett sådant fall upp-
fyllas genom att Försäkringskassan dokumenterar planeringen av del-
tagandet i utredningen och hur utredningens resultat ska följas upp.14 

 
11 RAR 2002:5. 
12 Försäkringskassans vägledning 2015:1, s. 226. 
13 FKRS 2008:04. 
14 Försäkringskassans vägledning 2015:1, version 12, s. 43. 
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Om sådan sjukpenning lämnas ska arbetsförmågan anses vara ned-
satt i den utsträckning som den försäkrade på grund av behandlingen 
eller rehabiliteringen är förhindrad att förvärvsarbeta. Detta innebär 
också att det inte uppställs något krav på att arbetsförmågan de facto 
ska vara nedsatt under tid som förebyggande sjukpenning betalas; 
enligt lagtexten anses arbetsförmågan vara nedsatt under tid då be-
handling eller rehabilitering pågår genom beviljandet av ersättningen. 
Behandlingen eller rehabiliteringen ska dock vara av ett slag och 
genomföras på ett sätt som gör att den som är föremål för åtgärden 
inte kan arbeta så länge den pågår. Den försäkrade ska således befinna 
sig i en situation som innebär att han eller hon är förhindrad att 
arbeta.15 Om så är fallet kan den försäkrade efter genomgången be-
handling eller rehabilitering ansöka om sjukpenning i förebyggande 
syfte för de dagar eller delar av dagar som hon eller han har varit 
tvungen att avstå från arbete på grund av den medicinska behand-
lingen eller rehabiliteringen. 

Sjukpenning i förebyggande syfte kan beviljas med samma nivåer 
som sjukpenning i övrigt, dvs. en fjärdedels, halv, tre fjärdedels eller 
hel förmån. Det innebär att en försäkrad kan få sjukpenning i före-
byggande syfte om han eller hon en viss dag måste avstå från sitt 
arbete minst en fjärdedel av arbetstiden på grund av behandlingen 
eller rehabiliteringen.  

När sjukpenning betalas ut i förebyggande syfte får en försäkrad 
person i de flesta fall inget avdrag för karens, vilket innebär att den 
försäkrade oftast kan få förebyggande sjukpenning från den första 
behandlingsdagen. Sjuklön är inte aktuellt för personer som får före-
byggande sjukpenning. Det betyder att arbetsgivaren inte behöver 
stå för någon sjuklönekostnad i samband med förebyggande sjuk-
penning.  

Sjukpenning i förebyggande syfte betalas enligt lagtexten ut endast 
för den tid som behandlingen eller rehabiliteringen har hindrat den 
försäkrade från att förvärvsarbeta. Bestämmelsen i 27 kap. 6 § SFB 
undantar inte den som är arbetslös från rätten till förebyggande sjuk-
penning (jfr även 28 kap.11 § SFB). Högsta förvaltningsdomstolen 
har uttalat att en försäkrad som är arbetslös har rätt till förebyggande 
sjukpenning om övriga förutsättningar för att ersättning ska lämnas 
är uppfyllda.16 Försäkringskassan anger i sin vägledning att sjukpen-

 
15 Jfr HFD 2019 ref. 41. 
16 HFD 2019 ref. 41, se avsnitt 24.1.1. 
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ning i förebyggande syfte kan utges vid arbetslöshet också om den för-
säkrade är förhindrad att söka arbete på grund av behandlingen eller 
rehabiliteringen.17 

Om den försäkrade inte har behövt avstå från arbete, till exempel 
om behandlingen kan utföras på ledig tid, ska sjukpenning inte beta-
las ut. Av denna anledning betalas sjukpenning i förebyggande syfte 
inte heller för tid som den försäkrade har haft semester, eftersom 
han eller hon då inte har behövt avstå från förvärvsarbete.18 

Eftersom arbetsförmågan ska anses nedsatt i den utsträckning be-
handlingen eller rehabiliteringen hindrar den försäkrade från att 
arbeta kan en försäkrad som behöver resa till och från behandlingen 
eller rehabiliteringen under arbetstid få ersättning även för restiden. 
Om behandlingen eller rehabiliteringen kräver att den försäkrade 
avstår från arbete även före eller efter besöket på vård- eller rehabili-
teringsenheten kan den tiden också räknas med. Det kan till exempel 
vara när en försäkrad har tillfälligt lågt blodtryck efter en dialysbe-
handling eller när en försäkrad är tillfälligt illamående efter en cell-
giftsbehandling. Om arbetsförmågan inte bara är nedsatt den aktuella 
behandlingsdagen kan den försäkrade i stället ha rätt till sjukpenning 
på grund av nedsatt arbetsförmåga. 

Om det för behandlingen eller rehabiliteringen krävs att den för-
säkrade vistas heltid på till exempel ett behandlingshem eller en reha-
biliteringsklinik, och därför måste avstå helt från förvärvsarbete, kan 
sjukpenning i förebyggande syfte betalas ut i motsvarande om-
fattning som han eller hon skulle ha arbetat. 

Ansökan om ersättning 

En person ansöker om förebyggande sjukpenning i två steg och För-
säkringskassan handlägger ärendet i två steg. Det första steget i hand-
läggningen gäller godkännande av den behandlingsplan som ingår i en 
ansökan. Det andra steget i handläggningen gäller godkännande av 
den ersättning som personen ansöker om för förlorad inkomst när 
hen måste vara borta från sitt arbete för att delta i medicinsk behand-
ling eller medicinsk rehabilitering. 

 
17 Försäkringskassan, vägledning 2015:1 version 12, s. 44. 
18 Se Försäkringskassans domsnytt 2013:032 med hänvisning till bl.a. Kammarrätten i Jönköpings 
dom i mål nr 6791-12. 
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En ansökan om ersättning kan göras löpande eller när hela be-
handlingen eller rehabiliteringen är klar. I ansökan ska redovisas 
vilken tid den försäkrade behövt avstå från arbete för att delta i be-
handling eller rehabilitering. Försäkringskassan ska sedan bedöma om 
alla villkor är uppfyllda och ersättning därmed ska betalas ut. Nekas 
den försäkrade ersättning helt eller delvis får beslutet överklagas till 
allmän förvaltningsdomstol. Bestämmelsens mycket tydliga skriv-
ningar om att den förebyggande behandlingen måste ingå i en av För-
säkringskassan godkänd plan gör det dock svårt att göra överväganden 
eller argumentera i efterhand. 

När en försäkrad ansöker om förebyggande sjukpenning ska För-
säkringskassan ta ställning till samtliga villkor och förutsättningar 
som gäller för att förmånen ska betalas ut. Försäkringskassans beslut 
att godkänna en behandlingsplan innebär inget slutligt ställningstag-
ande avseende rätten till förebyggande sjukpenning utan är närmast 
att betrakta som en form av förhandsbesked inför prövningen av rätten 
till ersättning. Omständigheten att ett beslut om godkännande av 
behandlingsplan inte utgör ett slutligt ställningstagande till den för-
säkrade personens rätt till förebyggande sjukpenning har slagits fast 
av Högsta förvaltningsdomstolen.19 Det betyder att beslutet inte har 
någon faktisk verkan när det gäller den försäkrades rätt till förmånen. 
Det innebär också att ett beslut om godkännande av behandlingsplan 
inte går att överklaga. 

Det finns inget hinder för en försäkrad att få sjukpenning samtidigt 
som man får sjukpenning i förebyggande syfte. En sådan situation 
kan till exempel uppstå om den försäkrade får partiell sjukpenning 
och samtidigt arbetar partiellt. Om Försäkringskassan remitterar den 
försäkrade till en utredning och han eller hon behöver avstå från 
arbete under utredningstiden kan sjukpenning i förebyggande syfte 
betalas ut för resterande del. Detsamma gäller om en deltidssjukskri-
ven försäkrad behöver avstå från arbete i ytterligare omfattning för 
att delta i en behandling eller rehabilitering som enligt redogörelsen 
ovan ingår i en plan som Försäkringskassan har godkänt.20 

Om den försäkrade redan är beviljad hel sjukpenning på grund av 
nedsatt arbetsförmåga kan han eller hon däremot inte få någon ytter-
ligare sjukpenning i samband med utredning, behandling eller reha-
bilitering. 

 
19 HFD 2020 not. 14. 
20 Jfr Försäkringskassans vägledning 2015:1 version 12, s. 44. 
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Förebyggande sjukpenning för riskgrupper 

En särskild form av förebyggande sjukpenning var den som berörde 
personer tillhörande riskgrupp för allvarlig sjukdom vid covid-19. 
Av förordningen (2020:582) om viss sjukpenning i förebyggande syfte 
och viss smittbärarpenning med anledning av sjukdomen covid-19 
framgick att dessa personer skulle kunna ansöka om och få före-
byggande sjukpenning. 

20.1.1 Handläggning av förebyggande sjukpenning  

Förebyggande sjukpenning har ett ansökningsförfarande och en hand-
läggningsrutin som skiljer sig från sjukpenning vid nedsatt arbets-
förmåga. Handläggningsrutinen har ändrats efter Försäkringskassans 
rättsliga kvalitetsuppföljning år 2015, bland annat med nya blan-
ketter. Tidigare ansökte den försäkrade personen om förebyggande 
sjukpenning, vilket normalt besvarades med ett beslut om att perso-
nen hade rätt till förebyggande sjukpenning. I beslutet angavs att 
personen därefter skulle skicka in en försäkran (en särskild blankett 
från Försäkringskassan) där myndigheten bland annat frågade i vilken 
omfattning personen hade avstått från arbete för att delta i medicinsk 
behandling eller medicinsk rehabilitering. När Försäkringskassan, 
efter rekommendation i den rättsliga kvalitetsuppföljningen, ändrade 
handläggningen, var det för att förtydliga att det första steget bara 
handlade om att godkänna behandlingsplanen, medan rätten till er-
sättning prövas först i nästa steg. 

Ett ärende om förebyggande sjukpenning handläggs från december 
2017 i ett tvåstegsförfarande, med två ansökningar. I det första steget 
ska handläggaren utifrån uppgifterna i ansökan ta ställning till om 
personens plan för behandling eller rehabilitering kan godkännas, 
utifrån uppgifterna i ansökan och det medicinska underlag som oftast 
lämnas i form av ett läkarutlåtande. Personen måste därför först få en 
behandlingsplan godkänd för att kunna ansöka om och få förebygg-
ande sjukpenning. Ett godkännande av behandlingsplanen innebär 
just detta – att planen godkänns som en medicinsk behandling eller 
medicinsk rehabilitering som kan förebygga sjukdom, förkorta sjuk-
domsperioden eller nedsättning av arbetsförmåga. Det innebär alltså 
inte att personen har rätt till själva ersättningen. Om behandlings-
planen godkänns kan personen under eller efter genomgången be-
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handling eller rehabilitering ansöka om förebyggande sjukpenning 
för de dagar eller delar av dagar som hen har genomgått behand-
lingen eller rehabiliteringen. 

Den försäkrade ansöker alltså normalt om sjukpenning i före-
byggande syfte innan behandlingen eller rehabiliteringen påbörjas. 
Försäkringskassan tar då ställning till rekvisitet för ersättningen: om 
den försäkrade har en förhöjd risk för sjukdom och arbetsoförmåga 
samt om behandlingen är ordinerad av läkare och bedöms vara läm-
pad att minska risken för nedsatt arbetsförmåga. I så fall godkänner 
Försäkringskassan behandlingsplanen och beslutar att i princip be-
vilja sjukpenning i förebyggande syfte för de planerade åtgärderna. 
När den försäkrade sedan har deltagit i behandlingen lämnar han 
eller hon in en försäkran och då tar Försäkringskassan ställning till 
om och i vilken omfattning den försäkrade har behövt avstå från för-
värvsarbete samt om den försäkrade har någon SGI som sjukpen-
ningen kan grundas på. Om ansökan inte har beviljats i det första 
steget blir det andra steget inte aktuellt.21  

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) konstaterade år 2020 att 
ett beslut att godkänna en behandlingsplan inte är ett överklagbart 
beslut, eftersom det inte har några faktiska verkningar när det gäller 
den försäkrade personens rätt till själva ersättningen förebyggande 
sjukpenning. 

Ett ärende initieras  

Ärenden om förebyggande sjukpenning initieras vanligtvis på För-
säkringskassan genom att det kommer in en ansökan och/eller ett 
läkarutlåtande till myndigheten.  

Försäkringskassans utredning  

Ett ärende om sjukpenning i förebyggande syfte handläggs i två steg. 
I det första steget tar handläggaren ställning till om den försäkrades 
plan för medicinsk behandling eller rehabilitering kan godkännas. Om 
planen godkänns kan den försäkrade i steg två, efter genomgången 
behandling eller rehabilitering, ansöka om sjukpenning i förebygg-

 
21 Försäkringskassan, rättslig kvalitetsuppföljning 2015:6 samt möte med handläggare på För-
säkringskassan. 
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ande syfte för de dagar eller delar av dagar som hon eller han har varit 
tvungen att avstå från arbete på grund av den medicinska behand-
lingen eller rehabiliteringen. 

Plan för medicinsk behandling eller rehabilitering 

Det finns inga formella krav på planen för medicinsk behandling eller 
rehabilitering, men Försäkringskassan har tagit fram en blankett i form 
av ett läkarutlåtande som kan användas. Läkaren ska tydligt beskriva 

– den försäkrades yrke och arbetsuppgifter, 

– diagnos för sjukdom eller symptom som innebär en risk för ned-
satt arbetsförmåga, 

– hur det medicinska tillståndet skulle påverkas om den försäkrade 
inte får behandling, 

– vilken behandling läkaren har ordinerat, 

– innehållet i behandlingen, 

– hur behandlingen kan motverka nedsatt arbetsförmåga, 

– perioden som behandlingen eller rehabiliteringen ska pågå, 

– hur behandlingen är upplagd, 

– var behandlingen kommer att genomföras och 

– när uppföljning planeras och av vem. 

Handläggaren ska bedöma planen baserat på 

– om den försäkrade har en förhöjd risk för sjukdom som sätter ner 
arbetsförmågan med minst en fjärdedel samt om behandlingen i 
planen är ordinerad av läkare, och 

– om det finns vetenskapligt stöd för att den föreslagna behand-
lingen i den försäkrades fall är lämpad för och syftar till att före-
bygga sjukdom, förkorta sjukdomstiden eller helt eller delvis före-
bygga eller häva nedsättning av den försäkrades arbetsförmåga. 
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Handläggaren ska vid bedömningen vara uppmärksam på om planen 
har påverkats av stereotypa föreställningar om den försäkrade uti-
från ålder, kön, sexuella läggning, religion eller etnicitet etc.  

Om handläggaren anser att det är oklart om den föreslagna åtgärden 
utgör en medicinsk behandling eller rehabilitering och uppfyller 
kraven för att Försäkringskassan ska kunna godkänna planen bör 
han eller hon konsultera en försäkringsmedicinsk rådgivare. Hand-
läggaren kan även ta hjälp av Socialstyrelsens försäkringsmedicinska 
beslutsstöd.  

Ansökan om ersättning  

Om Försäkringskassan har godkänt planen och den försäkrade har 
genomgått behandlingen eller rehabiliteringen kan den försäkrade få 
ansökan om sjukpenning i förebyggande syfte beviljad. Handlägg-
aren ska först bl.a. kontrollera att den försäkrade har genomgått den 
ordinerade medicinska behandlingen eller rehabiliteringen så han eller 
hon behövt avstå från arbete eller arbetssökande minst en fjärdedel. 

20.1.2 Rättspraxis rörande förebyggande sjukpenning 

Högsta förvaltningsdomstolens avgörande RÅ 2009 ref. 37 – vad ska 
räknas som medicinsk behandling? 

I målet tog Högsta förvaltningsdomstolen ställning till vad som kan 
anses utgöra medicinsk behandling. Den försäkrade hade ansökt om 
förebyggande sjukpenning för vistelse i Thailand i syfte att förbättra 
sin hälsa genom att förhindra uppblossande skov av eksem och före-
bygga ytterligare sjukskrivningsperioder. 

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att det i lagtexten 
anges som en av förutsättningarna för den förebyggande sjukpen-
ningen att den försäkrade genomgår en medicinsk behandling eller 
medicinsk rehabilitering. Det är således inte tillräckligt att yttre om-
ständigheter är gynnsamma för förebyggandet av en sjukdom. Av 
ordalydelsen följer att dessa omständigheter ska kombineras med 
någon form av behandling. 
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Av utredningen framgick att vistelsen i Thailand inte innefattat 
någon behandling i den avsedda meningen. Förutsättningar saknades 
därför att bifalla ansökan om förebyggande sjukpenning. 

Högsta förvaltningsdomstolens avgörande HFD 2019 ref. 41 – 
arbetslösa försäkrade omfattas av rätten till förebyggande sjukpenning 

I Högsta förvaltningsdomstolens avgörande från den 23 september 
2019 slog domstolen fast att även arbetslösa omfattas av rätten till 
förebyggande sjukpenning. Den försäkrade hade beviljats sjukpen-
ning i förebyggande syfte för en period. Han var vid tidpunkten helt 
arbetslös. 

Högsta förvaltningsdomstolen uttalade att bestämmelserna om 
förebyggande sjukpenning innebär att sjukpenning under vissa om-
ständigheter betalas trots att den försäkrades arbetsförmåga inte är 
nedsatt. En förutsättning för att sådan sjukpenning ska betalas ut är 
att den försäkrade genomgår en medicinsk behandling eller medi-
cinsk rehabilitering. Om ersättning lämnas ska arbetsförmågan anses 
nedsatt i den utsträckning som den försäkrade på grund av behand-
lingen eller rehabiliteringen är förhindrad att förvärvsarbeta. Be-
stämmelsen i 6 § undantar inte den som är arbetslös från rätten till 
förebyggande sjukpenning (jfr även 28 kap.11 § SFB). Behandlingen 
eller rehabiliteringen ska vara av ett slag och genomföras på ett sätt 
som gör att den som är föremål för åtgärden inte kan arbeta så länge 
den pågår. Den försäkrade ska således befinna sig i en situation som 
innebär att han eller hon är förhindrad att arbeta. Högsta förvalt-
ningsdomstolen fann mot denna bakgrund att en försäkrad som är 
arbetslös har rätt till förebyggande sjukpenning om övriga förutsätt-
ningar för att ersättning ska lämnas är uppfyllda. Av utredningen i 
målet framgick att den försäkrade hade genomgått en sådan medi-
cinsk behandling som avses i bestämmelserna om förebyggande sjuk-
penning och att han under den tid som behandlingen pågick var för-
hindrad att förvärvsarbeta. Något krav på att han därutöver skulle ha 
gjort en inkomstförlust fanns inte. Han uppfyllde således förutsätt-
ningarna för att ha rätt till ersättning. 

1182 ( 2864 )



SOU 2021:69 Förmåner vid rehabilitering – sjukpenning i förebyggande syfte 

1003 

Högsta förvaltningsdomstolens avgörande HFD 2019 ref. 42 – för 
vilken tid kan förebyggande sjukpenning betalas ut? 

Högsta förvaltningsdomstolen berörde i avgörandet HFD 2019 
ref. 42, meddelad den 23 september 2019 i mål nr 3398-18, frågan om 
när förebyggande sjukpenning kan betalas ut. I målet hade den 
försäkrade genomgått medicinsk behandling under en period om ca 
tre månader. Försäkringskassan beviljade honom förebyggande 
sjukpenning för fem dagar under vilka behandlingsåtgärder faktiskt 
genomfördes, men avslog hans ansökan för ersättning, såvitt här är 
av intresse, för dagar omedelbart före och efter behandlingstillfällena. 
Förvaltningsrätten i Malmö och Kammarrätten i Göteborg avslog 
hans överklagande. Kammarrätten anförde att förebyggande sjuk-
penning endast kan lämnas för tid i samband med själva behand-
lingen. För övrig tid då arbetsförmågan varit nedsatt till följd av 
behandlingen får prövningen av rätt till ersättning göras enligt reglerna 
om sjukpenning på grund av nedsatt arbetsförmåga. 

Högsta förvaltningsdomstolen anförde att bestämmelserna om 
förebyggande sjukpenning innebär att sjukpenning under vissa om-
ständigheter betalas trots att den försäkrades arbetsförmåga inte är 
nedsatt. En förutsättning för att sådan sjukpenning ska lämnas är att 
den försäkrade genomgår en medicinsk behandling eller medicinsk 
rehabilitering. Om ersättning lämnas ska arbetsförmågan anses ned-
satt i den utsträckning som den försäkrade på grund av behandlingen 
eller rehabiliteringen är förhindrad att förvärvsarbeta. Den försäk-
rade ska alltså vara förhindrad att förvärvsarbeta till följd av behand-
lingen eller rehabiliteringen i sig och inte på grund av nedsatt arbets-
förmåga. I det senare fallet prövas rätten till sjukpenning i stället mot 
den allmänna bestämmelsen i 27 kap.2 § SFB. Av detta följer, an-
förde HFD, att förebyggande sjukpenning i första hand lämnas för 
den tid då den försäkrade faktiskt genomgår en behandling eller re-
habilitering. Sådan ersättning kan också lämnas för tid då den för-
säkrade t.ex. till följd av nödvändiga förberedelser inför eller åtgärder 
efter en behandling är förhindrad att förvärvsarbeta liksom för restid 
i omedelbar anslutning till ett behandlingstillfälle. Dagarna före och 
efter de behandlingstillfällen för vilka den försäkrade beviljats före-
byggande sjukpenning utgjorde mot denna bakgrund enligt HFD 
inte sådan tid för vilken förebyggande sjukpenning kan lämnas. 
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Högsta förvaltningsdomstolens beslut HFD 2020 not. 14 - kan 
behandlingsåtgärder utföras i hemmet (ej prövning i sak) samt 
behandlingsplanens status som överklagbart beslut 

I Högsta förvaltningsdomstolens avgörande i mål nr 5742-19 var 
frågan i underinstanserna huruvida en av Försäkringskassan godkänd 
behandlingsplan som innefattade uppgifter på egen hand i hemmet 
kunde medföra rätt till förebyggande sjukpenning. 

Försäkringskassan hade godkänt en behandlingsplan för den för-
säkrade som innebar att hon skulle delta i ett rehabiliteringsprogram 
för att bättre lära sig hantera stress och oro i syfte att förebygga 
hjärt- och kärlsjukdom samt för att förebygga besvär med knäleds-
artros. I programmet ingick bl.a. fysisk och mental träning, avslapp-
ningsövningar samt föreläsningar. Vissa av uppgifterna i behand-
lingsplanen skulle genomföras på egen hand i hemmet.  

Allmänna ombudet för socialförsäkringen överklagade Försäk-
ringskassans godkännande till Förvaltningsrätten i Karlstad och yrkade 
att rätten skulle förklara att den försäkrade inte hade rätt till före-
byggande sjukpenning för den del av behandlingen som genom-
fördes på egen hand i hemmet. Ombudet anförde bl.a. att ordinerade 
åtgärder bör kräva en insats av någon annan än den försäkrade själv 
samt att det blir svårt att kontrollera att behandlingen genomförs 
som den ska och att den sker på arbetstid när åtgärderna inte vidtas 
på en vårdinrättning. Förvaltningsrätten, som prövade överklagan-
det i sak, fann att de övningar som genomfördes på egen hand i hem-
met kunde ge rätt till förebyggande sjukpenning och avslog över-
klagandet. Kammarrätten i Göteborg instämde i förvaltningsrättens 
bedömning och avslog allmänna ombudets överklagande. Den s.k. 
uppsläppandemeningen vid HFD:s beslut om prövningstillstånd 
gällde också om sådan behandling som en försäkrad genomför på 
egen hand eller utan överinseende av hälso- och sjukvårdspersonal 
kan ge rätt till förebyggande sjukpenning. 

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade i sitt avgörande att 
frågan i målet i första hand handlade om ifall Försäkringskassans 
godkännande av en plan för behandling eller rehabilitering utgjorde 
ett överklagbart beslut och om så var fallet huruvida den i målet 
aktuella behandlingen kan ge rätt till förebyggande sjukpenning. Vid 
denna prövning kom HFD till slutsatsen att Försäkringskassans 
godkännande av behandlingsplanen visserligen har en sådan hand-
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lingsdirigerande effekt att godkännandet utgör ett förvaltningsbeslut, 
men för att ett beslut ska vara överklagbart måste det emellertid också 
vara fråga om en påverkan av tillräckligt kvalificerat slag. Försäk-
ringskassans beslut att godkänna en behandlingsplan innebär inget 
slutligt ställningstagande avseende rätten till förebyggande sjukpen-
ning, konstaterade HFD, utan är närmast att betrakta som en form 
av förhandsbesked inför prövningen av rätten till ersättning. Högsta 
förvaltningsdomstolen fann sammantaget att Försäkringskassans 
godkännande av den aktuella behandlingsplanen inte utgjorde ett 
överklagbart beslut och HFD tog således inte ställning till frågan om 
uppgifter som utförs i hemmet kan medföra rätt till förebyggande 
sjukpenning. Denna fråga är således inte prövad. 

20.2 Utvecklingen av förebyggande 
sjukpenning över tid  

Antalet personer som får förebyggande sjukpenning har ökat över tid 
även om trenden under de senaste åren varit nedåtgående. År 2000 
var det omkring 6 500 personer som någon gång under året haft för-
byggande sjukpenning. Under perioden 2000–2015 nästan fördub-
blades antalet personer som beviljades ersättningen. Ökningen skedde 
i två steg där antalet beviljade ersättningstagare först steg kraftigt 
under perioden 2006–2009 för att sedan minska mellan 2009 och 
2010. Därefter tog ökningen ny fart under åren 2010–2013. Under 
2013 noterades en topp i antalet beviljade ärenden på omkring 
12 700 personer. Därefter har utvecklingen vänt neråt och 2019 var det 
omkring 11 500 personer som beviljades förebyggande sjukpenning.  

Förebyggande sjukpenning kan ges till dem som är sysselsatta 
eller har sjukpenning. Det är därför av intresse att relatera utveck-
lingen av antalet personer som fått förebyggande sjukpenning både 
till sysselsättningsutvecklingen och till det totala antalet personer 
med sjuk- eller rehabiliteringspenning. Av figur 20.1 framgår att 
utvecklingen av antalet personer med förebyggande sjukpenning och 
andelen i förhållande till den sysselsatta befolkningen och till dem 
som har sjuk eller rehabiliteringspenning följer ett likartat mönster 
även om nivåerna skiljer sig åt. Både andelen av de sysselsatta och 
andelen av dem med sjuk- och rehabiliteringspenning ökade under 
åren 2002–2010. Sedan dess har andelarna legat förhållandevis stabilt 
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och under de senaste åren minskat. Vid utgången av 2019 utgjorde 
andelen fall med sjukpenning i förebyggande syfte knappt 2 procent 
av samtliga sjukfall med sjukpenning eller rehabiliteringspenning 
och ca 0,2 procent av de sysselsatta. 

Det är generellt sett ovanligt med avslag på ansökan om före-
byggande sjukpenning. Ansökan görs i två steg där först själva be-
handlingsplanen ska godkännas och sedan ansökan om ersättning. 
Under 2018 inkom drygt 12 000 ansökningar om behandlingsplaner 
till Försäkringskassan. Omkring en tredjedel kom från män och två 
tredjedelar från kvinnor. Avslagsfrekvensen var ungefär lika stor för 
kvinnor (2,8 procent) och män (2,4 procent). De allra flesta som an-
söker om att få en behandlingsplan godkänd av Försäkringskassan 
går sedan vidare och ansöker om ersättning. Under 2018 var det 
97 procent av kvinnornas ansökningar om behandlingsplaner som 
gick vidare till ansökan om ersättning och 95 procent av männens. 
Att alla beviljade ansökningar om behandlingsplaner inte går vidare 
till ansökan om ersättning kan ha flera olika förklaringar. Det kan 
t.ex. bero på att behandlingen i slutändan inte genomförs eller att 
den inte genomförs i enlighet med det som står i behandlingsplanen. 
Avslagsfrekvensen på ansökningar om ersättning är generellt sett 
ganska låg och något lägre för kvinnor än för män. För män avslås 
drygt 5 procent av alla ansökningar om ersättning medan det för 
kvinnor avslås omkring 2,5 procent.  
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Figur 20.1 Antal och andel med förebyggande sjukpenning 

 
Källa: Försäkringskassan. 

 
 
Den ökning av antalet personer som fått förebyggande sjukpenning 
skedde till en början relativt likartat hos både kvinnor och män. 
Under perioden 2000–2006 var det något fler kvinnor (52 procent) 
än män (48 procent) som beviljades förbyggande sjukpenning. Sedan 
dess har antalet personer med förbyggande sjukpenning ökat bland 
kvinnor medan antalet i princip varit konstant bland män. Det har 
inneburit att kvinnors andel av de som beviljats förebyggande sjuk-
penning ökat kraftigt och uppgick 2019 till omkring 66 procent av 
alla beviljade ärenden. Det innebär att det i dag är ungefär lika stor 
andel kvinnor som får förebyggande sjukpenning och sjukpenning 
på grund av nedsatt arbetsförmåga. 

Män får däremot ersättning för flera dagar än kvinnor. Män har 
under hela undersökningsperioden haft fler ersättningsdagar än 
kvinnor och skillnaden mellan det genomsnittliga antalet dagar som 
kvinnor och män får förebyggande sjukpenning har succesivt för-
stärkts över tid. Under 2019 fick män i genomsnitt förebyggande 
sjukpenning för 35,5 dagar medan kvinnor bara fick ersättning för 
14,1 dagar. Skillnaden beror på att män oftare får ersättning för hela 
dagar medan kvinnor i större utsträckning får ersättning för delar av 
dagar. Det är också en större andel män än kvinnor som har långa 
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ersättningsperioder med förebyggande sjukpenning. En förklaring 
till detta kan vara att de behandlingar som män söker förebyggande 
sjukpenning för har en längre behandlingstid än de behandlingar 
kvinnor ansöker om. Vid samtal med Försäkringskassan framkom-
mer att en vanlig behandling som män söker förebyggande sjukpen-
ning för är olika typer av missbruksvård. Missbruksvård pågår ofta 
under hela dagar och under längre perioder.22 

Figur 20.2 Andelen kvinnor och män med förebyggande sjukpenning 

 
Källa: Försäkringskassan. 

 
 

Ökningen av antalet personer med förebyggande sjukpenning har 
skett i samtliga åldersgrupper. Alla åldersgrupper har dock inte ökat 
lika mycket vilket gör att respektive åldersgrupps andel av det totala 
antalet personer med ersättningen förändrats över tid. Den tydlig-
aste förändringen rör dem som är äldre än 60 år, vars andel mer än 
fördubblats från 5 till 12 procent. Även andelen personer yngre än 
30 år har ökat bland dem som fått förebyggande sjukpenning. För 
denna grupp är ökningen dock betydligt mindre än för dem äldre än 
60 år. I övriga åldersgrupper har andelarna minskat. Mätt i procent-
enheter är minskning störst i gruppen 40–49 år och 50–59 år. 

 
22 Detta styrks även av de aktstudier som ISF gjort i rapporten Förebyggande sjukpenning 
(2020:6). 
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Även om andelarna som får förbyggande sjukpenning minskat i 
åldersgruppen 40–59 år så utgör personer i dessa åldrar över hälften 
av alla personer som får ersättningen. Omkring en tredjedel är yngre 
än 40 år och drygt 10 procent är äldre än 60 år. Att en så pass stor 
andel av alla som får förebyggande sjukpenning tillhör de äldre på 
arbetsmarknaden kan ha flera olika förklaringar. En förklaring kan 
vara att en hård belastning under ett långt arbetsliv, där förebygg-
ande behandlingar kan bidra till att upprätthålla arbetsförmågan och 
förebygga sjukskrivning. Med åldern ökar också risken för kroniska 
sjukdomar vilket också kan vara en orsak till att äldre använder ersätt-
ningen mer än yngre.  

Figur 20.3 Förebyggande sjukpenning, åldersgrupper 

 
Källa: Försäkringskassan. 

 
 
Försäkringskassans datalager saknar uppgifter om vilken diagnos som 
föreligger för dem som får förebyggande sjukpenning eller vilken 
behandling som ges. Vi vet dock att de personer som får förebyggande 
sjukpenning ofta har haft sjukpenning tidigare. Av de som fick sjuk-
penning i förebyggande syfte under 2018 hade nästan 90 procent 
tidigare varit sjukskrivna. Av dessa hade 30 procent varit sjukskrivna 
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med en psykiatrisk diagnos och 20 procent på grund av sjukdomar i 
rörelseorganen.23 

I en rättslig kvalitetsuppföljning som Försäkringskassan genom-
förde år 2015 var det två stora diagnosgrupper som låg bakom be-
hovet av medicinsk behandling eller rehabiliteringsinsatser: psykiska 
sjukdomar (31 procent) och muskuloskeletala sjukdomar (29 pro-
cent). Den enskilt största behandlingstypen var missbruksbehand-
ling som förekom i 27 procent av ärendena. Andra vanliga behand-
lingstyper var sjukgymnastik (22 procent), läkarvård (14 procent), 
psykologbehandling (11 procent) och arbetsterapi (8 procent). Ut-
över dessa behandlingstyper förekom en stor variation av åtgärder, 
såsom utlandsvård, multimodal rehabilitering, ospecificerad fysisk 
träning, yoga och vistelse på hälsohem.24 

Också i Försäkringskassans rättsliga kvalitetsuppföljning från 2019 
var de två vanligaste diagnosavsnitten psykiska sjukdomar och sym-
tom och sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven. 
Inom ramen för de psykiska diagnoserna förekom enligt granskarna 
i stor utsträckning beroendesjukdomar och utmattningssyndrom. 
Det var vanligt att den försäkrade hade mer än en diagnos och 
granskarna noterade att det i en del ärenden verkade vara oklart om 
det var den psykiska eller muskuloskeletala diagnosen som utgjorde 
huvuddiagnos.25 

Bland de kvinnor som hade varit sjukskrivna innan förebyggande 
sjukpenning beviljats var de vanligaste diagnoserna vid den föregå-
ende sjukskrivningsperioden psykiska diagnoser orsakade av stress 
eller depressioner samt sjukdomar i rörelseorganen som t.ex. rygg-
värk. Det är i princip de sjukskrivningsorsaker som är vanligast bland 
kvinnor generellt.  

Bland de män som hade varit sjukskrivna före en period med före-
byggande sjukpenning var det också vanligt att sjukskrivningen var 
kopplad till stress, men den vanligaste diagnosen var psykiska stör-
ningar och beteendestörningar orsakade av alkohol. Stressrelaterade 
sjukskrivningar är generellt sett vanliga också för män, men psykia-
triska diagnoser på grund av alkoholberoende tillhör inte de vanlig-
aste orsakerna till mäns sjukskrivning. Deltagande i missbruksvård 
är ett exempel på en medicinsk behandling eller rehabilitering som 

 
23 Avser sjukskrivningsperioden innan förebyggande sjukpenning har beviljats. 
24 Försäkringskassan, Sjukpenning i förebyggande syfte, Rättslig kvalitetsuppföljning 2015:6. 
25 Försäkringskassan 2019:6, s. 16. 
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kan ge rätt till förebyggande sjukpenning och som vid samtal med 
handläggare på Försäkringskassan nämns som en vanlig behandling 
bland män som beviljats förebyggande sjukpenning. 

Figur 20.4 Sjukskrivningsorsak före period med förebyggande sjukpenning 

 
Källa: Försäkringskassan. 

 
 
I Försäkringskassans rättsliga uppföljningar från 2015 och 2019 
gjordes en genomgång av vilka behandlingar som ges inom ramen 
för den förebyggande sjukpenningen. I 14 procent av de studerade 
ärendena förekom läkarvård. Det handlade då oftast om att den för-
säkrade genomgick en cellgiftsbehandling eller att hen besökte läkare 
för utredning och uppföljning inom ramen för ett multimodalt smärt-
rehabiliteringsprogram. Sjukgymnastik förekom i drygt en femtedel 
av ärendena (22 procent). Ibland fanns det uppgifter om att den för-
säkrade skulle få sjukgymnastik som en del av ett multimodalt 
rehabiliteringsprogram. Sjukgymnastik förekom oftare i ärenden 
som gällde kvinnor än i ärenden som gällde män (27 procent för 
kvinnor respektive 17 procent för män). Arbetsterapi förekom i 
8 procent av ärendena, och i princip alltid som en del av ett multi-
modalt rehabiliteringsprogram. Psykologbehandling förekom i 
11 procent av ärendena och både som fristående samtalsbehandling 
och som en del av ett multimodalt rehabiliteringsprogram. Sådan 
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behandling var, liksom sjukgymnastik, vanligare för kvinnor än för 
män (17 procent för kvinnor respektive 5 procent för män).26 Syn- 
och hörselrehabilitering och utprovning av arbetshjälpmedel om-
nämns i förarbetena om sjukpenning i förebyggande syfte, men 
förekom inte i något av de granskade ärendena.  

Även försäkringsmedicinsk utredning har enligt ett rättsligt ställ-
ningstagande från Försäkringskassan kommit att innefattas i sådan 
behandling eller rehabilitering som berättigar till förebyggande sjuk-
penning. Försäkringsmedicinsk utredning förekom dock bara i fem 
ärenden (1 procent) i uppföljningen 2015.  

Desto vanligare var behandling mot beroende och missbruk. Mer 
än en fjärdedel av ärendena 2015 (27 procent) innehöll denna typ av 
behandling. Det gällde såväl behandling på behandlingshem som be-
handling i öppenvården, och inte sällan både och. Ofta angavs att 
behandlingen genomfördes enligt den så kallade 12-stegsmodellen 
(även kallad Minnesotamodellen). Missbruksbehandling var klart van-
ligare för män än för kvinnor (42 procent för män respektive 13 pro-
cent för kvinnor). I uppföljningen 2019 förekom missbruksbehand-
ling i drygt en femtedel av ärendena (21 procent). 

I uppföljningen från 2015 hamnade 39 procent av ärendena i kate-
gorin annat. Några av dessa ärenden gällde utlandsvård, fysisk 
träning, besök hos kiropraktor, naprapat, kurator/socionom, dietist, 
arbetslivscoach eller friskvårdskonsult eller att den försäkrade fick 
hypnos eller akupunktur. Det förekom också att förebyggande sjuk-
penning beviljades för tid då den försäkrade deltog i renodlat medi-
cinska undersökningar eller utredningar, såsom röntgenundersök-
ningar, provtagningar och kliniska undersökningar.  

20.3 Sjukpenning i förebyggande syfte – 
problemanalys  

Sjukpenning i förebyggande syfte – fortsättningsvis kallad förebygg-
ande sjukpenning – infördes för snart trettio år sedan i samband med 
den så kallade rehabiliteringsreformen 1992. Sedan dess har lagstift-
ningen varit oförändrad. Förmånen har tidigare inte heller varit före-
mål för någon mer grundlig utredning eller översyn. Inspektionen 
för socialförsäkringen utkom emellertid nyligen med en rapport som 

 
26 Försäkringskassan, Rättslig kvalitetsuppföljning 2015:6, s. 13. 
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berör den förebyggande sjukpenningen från flera perspektiv.27 ISF:s 
slutsatser grundas i såväl intervjuer, aktgranskningar och en doku-
mentstudie. Försäkringskassan har framför allt publicerat två rätts-
liga kvalitetsuppföljningar, 2015 och 2019, där ett antal akter har 
granskats utifrån framför allt kvalitetsperspektivet, samt en så kallad 
kortanalys från 2019. Dessa rapporter har beaktats av utredningen i 
den följande analysen. Riksrevisionen har i ett sent skede av utred-
ningens arbete publicerat en granskningsrapport om Försäkrings-
kassans arbete med att förebygga sjukskrivning, där bl.a. den före-
byggande sjukpenningen berörs.28 Även denna rapport har beaktats i 
den utsträckning det varit möjligt. 

I avsnitt 20.1 redogjordes för regelverket kring förebyggande sjuk-
penning och förutsättningarna för att beviljas ersättning. Syftet med 
både själva förmånen och med den medicinska behandlingen eller 
medicinska rehabiliteringen som krävs för ersättning är att hindra att 
en person blir sjuk, förkorta sjukdomstiden eller helt eller delvis 
förebygga eller häva personens nedsatta arbetsförmåga. Det krävs 
däremot inte att en person redan har en nedsatt arbetsförmåga, inte 
heller att han eller hon gör inkomstförlust. Det som avgör är i stället 
den utsträckning som personen på grund av behandlingen eller reha-
biliteringen är förhindrad att förvärvsarbeta. Enligt förarbetena till 
lagstiftningen ska den sjukdom som personen riskerar få vara av sådan 
art att den förväntas leda till att personens arbetsförmåga blir nedsatt. 

Två olika syften 

Förmånen förebyggande sjukpenning är speciell inom sjukförsäk-
ringen då den innebär den enda möjligheten en försäkrad har att 
kunna få ersättning från sjukförsäkringen innan en sjukdom har 
uppstått eller förvärrats och lett till arbetsoförmåga. För förebyg-
gande sjukpenning anses i stället nedsatt arbetsförmåga föreligga 
genom själva behandlingen eller rehabiliteringen och den tid som 
åtgärder tar i anspråk. 

Förmånen förebyggande sjukpenning har enligt lagstiftaren två 
tydliga syften. Det första är att förebygga sjukdom och nedsättning 
av arbetsförmågan, alltså att förhindra att en persons symptom och 

 
27 ISF 2020:6, Förebyggande sjukpenning – en granskning av sjukpenning i förebyggande syfte. 
28 RiR 2021:19. 
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ohälsa övergår till sjukdom och nedsatt arbetsförmåga. Målet med 
behandlingen eller rehabiliteringen är i detta fall att förebygga att en 
persons ohälsa och symtom övergår till att personen blir sjuk och får 
nedsatt arbetsförmåga. 

Det andra syftet handlar mer om en form av sekundärprevention; 
i detta fall har en försäkrad redan blivit sjuk och det handlar om att 
förkorta sjukdomstiden eller häva nedsättningen av arbetsförmågan, 
att förhindra att personen blir sjukare, att han eller hon blir sjuk 
upprepade gånger eller inte kan arbeta eller söka arbete under längre 
tid. Detta blir aktuellt vid t.ex. sjukdomar som är kroniska eller som 
går i skov. 

De två syftena står inte på något sätt mot varandra. Men de har 
visats sig skapa problem när Försäkringskassan och hälso- och sjuk-
vården ska tillämpa reglerna för förebyggande sjukpenning. 

Förmånen förebyggande sjukpenning syftar till att förebygga sjuk-
dom, förkorta sjukdomstiden och underlätta för den försäkrade att 
bibehålla eller återfå arbetsförmågan. Genom att skapa ekonomiska 
förutsättningar för försäkrade att delta i åtgärder som förebygger 
sjukfrånvaro kan förmånen bidra till bl.a. att målet om en låg och 
stabil sjukfrånvaro uppnås. En utgångspunkt för den fortsatta ana-
lysen är således att det är eftersträvansvärt att förmånen används i 
den utsträckning som krävs för att uppfylla dessa mål, och att hinder 
eller problem för ett sådant användande medför oönskade konsek-
venser. Av nedanstående redogörelse framgår bl.a. att få försäkrade 
använder sig av förmånen och Försäkringskassan fattar få beslut i 
ärendeslaget.  

En annan viktig utgångspunkt – som bl.a. visats föreligga genom 
Inspektionen för socialförsäkringens granskning av förmånen – är 
att de centrala aktörerna som har att hantera den medicinska reha-
biliteringen och tillhörande förmåner – Försäkringskassan och hälso- 
och sjukvården – anser att förebyggande sjukpenning är en viktig 
länk i deras arbete med att förebygga att personer blir sjuka och får 
nedsatt arbetsförmåga. Samtidigt anser dessa aktörer att det finns 
både juridiska och administrativa hinder som gör att förmånen inte 
kan användas i tillräcklig omfattning. ISF konstaterar också mot bak-
grund av den psykiska och fysiska ohälsan i befolkningen att använd-
ningen av förmånen inte motsvarar de behov som finns.29 

 
29 ISF 2020:6, Förebyggande sjukpenning, s. 12–13. 
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Det är mot denna bakgrund angeläget att analysera tänkbara för-
klaringar till att förmånen används i sådan liten utsträckning och att 
identifiera eventuella problem kopplade till nuvarande regelverk och 
tillämpning. Följande avsnitt ägnas åt denna analys. 

20.4 Tänkbara förklaringar till varför användandet 
av förmånen är begränsat 

Utredningen har i tidigare avsnitt (20.2) kunnat konstatera att få för-
säkrade ansöker om och beviljas förebyggande sjukpenning och att 
förmånen utgör en mycket liten del av sjukförsäkringen. Det finns 
ett antal möjliga förklaringar till varför förmånen används i så liten 
utsträckning. Det skulle kunna röra sig om interna förklaringar såsom 
om regelverkets utformning, tillämpningen av detsamma och tolk-
ningen av begrepp och rekvisit. Externa faktorer, som att medicinsk 
behandling inte genomförs i någon högre utsträckning eller att för-
månen inte är tillräckligt känd utgör andra möjliga förklaringar. Dessa 
olika förklaringsmodeller diskuteras i avsnitten nedan. En del fakto-
rer kan utgöra både en förklaring till det begränsade användandet 
och vara del i en effekt av samma begränsade användande. 

20.4.1 Förmånens syfte och funktion i de övergripande målen 
för sjukförsäkringen är otydligt formulerade 

Förebyggande sjukpenning infördes för snart 30 år sedan för att sjuk-
försäkringen skulle kunna vara med och stödja de hälsopolitiska 
planerna och förbättra arbetet med att förebygga ohälsa eller sjuk-
dom. Det är samma regler som gäller nu som när förmånen infördes. 
Avsikten med att införa förebyggande sjukpenning var att förmånen 
skulle vara ett av flera verktyg för att förhindra frånvaro från arbete 
på grund av sjukdom.30 

En grundläggande förutsättning för att en förmån och ett regel-
verk ska fungera som avsett är att den tillämpande myndigheten och 
övriga aktörer har tillräcklig kunskap om förmånen och att informa-
tion om förmånen når berörda parter. Men lika viktigt är att det sker 
uppföljningar och utvärderingar och att syftet med den aktuella 

 
30 Prop. 1990/91:141, s. 33–34; SOU 1988:41, s. 313–335. 
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regleringen klart framgår. Det är svårt att tillämpa en reglering där 
avsikten och syftet med förmånen är otydlig.  

Inspektionen för socialförsäkringen har som underlag för sin rap-
port 2020:6 bland annat gjort en dokumentstudie och undersökt 
Försäkringskassans interna styrning av förmånen, inkl. budgetpro-
positioner, regleringsbrev, återrapportering i Försäkringskassans 
årsredovisningar och myndighetens interna styrdokument.  

ISF drar utifrån redovisningen i dessa dokument slutsatsen att 
det är oklart vilken funktion den förebyggande sjukpenningen har i 
sjukförsäkringen. Det finns inte någon tydlig koppling mellan före-
byggande sjukpenning och de uppdrag och mål som regeringen ge-
nom åren har gett Försäkringskassan för att minska eller förkorta 
sjukfrånvaron. 

En andra slutsats som ISF drar är att det hos Försäkringskassan 
saknas en tydlig koppling mellan den förebyggande sjukpenningen 
och de åtgärder som myndigheten har genomfört för att uppfylla 
olika mål om att minska eller förkorta sjukfrånvaron. I Försäkrings-
kassans centrala dokument för verksamhetsplanering och i budget-
underlag i myndighetens årsredovisningar rapporteras bara hur många 
som har fått förmånen. 

Regeringens styrning saknar specifika mål för förmånen 

Som exempel på stöd för dessa slutsatser är att det i budgetpro-
positionerna för utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom 
och funktionsnedsättning saknas mål eller analyser av hur den före-
byggande sjukpenningen har använts. Det finns dock skrivningar i 
några av budgetpropositionerna från senare år som handlar om arbe-
tet med att förebygga ohälsa och sjukfrånvaro. 

Ett exempel är budgetpropositionen för 2020. Där redogör reger-
ingen för ett förslag om koordineringsinsatser inom hälso- och sjuk-
vården för sjukskrivna personer. Insatserna ska erbjudas enskilda 
patienter under villkor att dessa är sjukskrivna och har ett särskilt 
behov av individuellt stöd för att kunna återgå till eller komma in i 
arbetslivet. Regeringen bedömer att detta förslag kommer bidra till 
att nå målet om att sjukskrivna ska kunna återgå till arbetet tidigare 
efter en sjukfrånvaro. Budgetpropositionen saknar dock en beskriv-
ning av vilken funktion den förebyggande sjukpenningen ska ha i 
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hälso- och sjukvårdens arbete med att förkorta tiden personer är borta 
från arbetet på grund av sjukdom.31 

Försäkringskassans regleringsbrev 

I tidigare avsnitt (se t.ex. avsnitt 7.2) har utredningen kunnat kon-
statera att styrning av Försäkringskassan genom regleringsbrev till 
myndigheten har stor betydelse som förklaringsmodell till utveck-
lingen för en viss förmån. Dessa regleringsbrev har berört sjukpen-
ningen med också sjukersättningen, där t.ex. ett tak på antal bevil-
jade ersättningar angavs i regleringsbrevet. 

Vad gäller den förebyggande sjukpenningen kan konstateras att det 
i regleringsbreven till Försäkringskassan under perioden 2005–2020 
inte fanns några specifika mål rörande den förebyggande sjukpen-
ningen. Det fanns heller inga krav på att Försäkringskassan skulle åter-
rapportera hur förmånen används för att förebygga och minska 
sjukfrånvaron.32 Däremot fanns det ett mål år 2006 under verksam-
hetsområdet Ersättning vid och åtgärder mot ohälsa, om att Försäk-
ringskassan ska bidra till att förebyggande åtgärder vidtas för att 
minska sjukfrånvaron.33 Men det fanns ingen beskrivning vilken funk-
tion den förebyggande sjukpenningen ska ha i de förebyggande 
åtgärderna. 

Samma mål finns med i regleringsbreven för 2007 och 2008 till-
sammans med en inriktning för sjukförsäkringen där den så kallade 
arbetslinjen skulle vara vägledande i sjukskrivningsprocessen. Reger-
ingen skrev att Försäkringskassan tidigt ska gå in aktivt och stödja 
insatser som syftar till att motverka att personer är borta från arbetet 
under lång tid på grund av sjukdom och utanförskap.34 Men inte heller 
här hade regeringen pekat ut ett uttryckligt samband mellan de tidiga 
insatserna och den förebyggande sjukpenningen. 

I regleringsbreven för åren 2009–2013 gav regeringen Försäkrings-
kassan ett mål, under utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid 
sjukdom och funktionsnedsättning, att verka för en väl fungerande 
sjukskrivningsprocess som skulle präglas av tidiga och aktiva insatser 

 
31 Prop. 2019/20:1, utgiftsområde 10. 
32 Regleringsbrev budgetåren 2005–2020 avseende Försäkringskassan. 
33 Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende Försäkringskassan, S2007/1411/SF. 
34 Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Försäkringskassan, S2008/1231/SF; 
regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Försäkringskassan, S2008/6774/SF. 
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för att undvika att personer är borta från arbetet under lång tid på 
grund av sjukdom. Inte heller här fanns det en beskrivning av vilken 
funktion och betydelse den förebyggande sjukpenningen skulle ha i 
arbetet med de tidiga insatserna.  

ISF konstaterar att det från år 2014 och fram till år 2020 inte finns 
några mål i regleringsbreven som går att koppla till tidiga insatser i 
sjukskrivningsprocessen.35 Riksrevisionen gör samma observation 
och konstaterar att Försäkringskassans uppdrag att förebygga sjuk-
skrivningar inte är tydligt och att uppdraget inte har uttalats explicit 
i regeringens regleringsbrev sedan 2013.36 Utredningen kan dock 
konstatera att regeringen nyligen gav Försäkringskassan ett ändrat 
regleringsbrev med tydliga formuleringar om förebyggande insatser.37  

Försäkringskassans interna dokument 

Inte heller i Försäkringskassans verksamhetsplanering och budget-
underlag sägs något om den förebyggande sjukpenningen. Förmånen 
har dock två gånger varit föremål för Försäkringskassans rättsliga 
kvalitetsuppföljningar. I den rättsliga kvalitetsuppföljningen från år 
2015 står att Försäkringskassan inte har prioriterat den förebyggande 
sjukpenningen i utbildningssammanhang eller i myndighetens led-
ning och styrning.38 

Årsredovisningarna rapporterar vissa insatser när det gäller målet 
om tidiga och aktiva insatser. Det handlar framför allt om att myn-
digheten har arbetat mer med arbetsgivare för att sjuka snabbare ska 
kunna återgå till sitt arbete. Målet handlar också om att företags-
hälsovården är arbetsgivarnas viktigaste resurs i arbete med att 
förebygga sjukfrånvaro och med rehabilitering. Försäkringskassan 
kopplar dock inte de åtgärder som myndigheten har genomfört för 
att förverkliga målet om tidiga och aktiva insatser till den behandling 
och rehabilitering som personer deltar i med stöd av den förebygg-
ande sjukpenningen. I årsredovisningarna rapporterar också Försäk-
ringskassan om myndighetens förebyggande arbete med att informera 
arbetsgivare och hälso- och sjukvården om hur sjukförsäkringen 
fungerar, för att den ska kunna fungera ändamålsenligt. Årsredovis-

 
35 ISF 2020:6, s. 54. 
36 RiR 2021:19, s. 7. 
37 Regeringsbeslut S2021/03352, 2021-04-08. 
38 Försäkringskassan 2015:6, s. 22. 
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ningen rapporterar också om stöd som Försäkringskassan ger till ar-
betsgivare och företagshälsovård samt om de förebyggande individ-
insatser som Försäkringskassan deltar i genom samordningsförbun-
den. Men inte heller här står det något om vilken funktion den före-
byggande sjukpenningen ska ha i det förebyggande arbetet och i in-
satserna.39 

Riksrevisionens granskning visar att arbetet med den förebygg-
ande sjukpenningen är lågt prioriterat internt inom Försäkrings-
kassan. Riksrevisionen bedömer därför att, givet myndighetens nu-
varande tillämpning av uppdraget, Försäkringskassans möjligheter 
att påverka sjukpenningtal och ohälsotal med ersättningen är be-
gränsade.40 

En lågprioriterad del av sjukförsäkringen 

Utredningen konstaterar mot denna bakgrund, i likhet med ISF och 
Riksrevisionen, att det finns stöd för uppfattningen att målen och 
syftet med den förebyggande sjukpenningen är otydligt uttryckta i 
de relevanta styrdokumenten. Ett annat sätt att beskriva detta är att 
förmånen synes utgöra en lågprioriterad del av sjukförsäkringen. 

Utredningens bedömning är vidare att otydligheter i förmånens 
beskrivna syfte kan medföra att den inte blir en prioriterad del av 
Försäkringskassans arbete. Detta riskerar i sin tur att slå mot använd-
ningen av förmånen. Den närmre omfattningen av detta är dock svår 
att bedöma. 

ISF konstaterar att det enligt flera försäkringssamordnare, sam-
verksansvariga och försäkringsspecialister verkar vara så att varken 
regeringen eller Försäkringskassan prioriterar eller uppmärksammar 
den förebyggande sjukpenningen. ISF anger vidare att både reger-
ingen och Försäkringskassan dessutom saknar en övergripande stra-
tegi för att sprida information och kunskap om förmånen.41 

ISF beskriver vidare bl.a. att Försäkringskassans samverkans-
ansvariga säger att de är osäkra på hur mycket de ska informera om 
förebyggande sjukpenning. Det beror främst på att det inte finns 
några tydliga mål för förmånen, varken från regeringen eller från 
Försäkringskassan. Samtidigt anser flera av de personer som ISF har 

 
39 ISF 2020:6, s. 55. 
40 RiR 2021:19, s. 7. 
41 ISF 2020:6, s. 51. 
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intervjuat – både inom hälso- och sjukvården och hos Försäkrings-
kassan – att många inom hälso- och sjukvården och arbetsgivarna 
inte kan tillräckligt mycket om förmånen, till exempel hur och när 
förmånen kan användas.42  

Utredningen konstaterar sammantaget att bilden av den före-
byggande sjukpenningen som en lågprioriterad förmån går igen i ut-
redningens egna kontakter med berörda aktörer men också i ISF:s 
och Riksrevisionens granskningsrapporter. Regelverket är gammalt 
och syftet har inte beskrivits tydligt i de relevanta styrdokument som 
finns. Roll- och ansvarsfördelningen mellan Försäkringskassan och 
hälso- och sjukvården är inte tydlig. Detta utgör sannolikt en delför-
klaring till att förmånen används endast i begränsad utsträckning. 

20.4.2 Regelverket innehåller flera svårbedömda rekvisit 
där tolkningen skiljer sig åt mellan aktörerna 

Utredningen har tidigare redogjort för regelverket kring den före-
byggande sjukpenningen och att ett flertal rekvisit måste vara upp-
fyllda för att ersättning ska kunna beviljas. Detta gäller såväl kraven 
på behandlingsplanen som förutsättningarna för själva ersättningen. 
Det kan konstateras att flera av dessa rekvisit innebär högt ställda krav. 
Flera av rekvisiten innefattar också bedömningsfrågor där det inte 
nödvändigtvis finns ett rätt eller fel svar och där bedömningsutrym-
met för handläggaren är relativt stort. Utredningen konstaterar att 
detta kan medföra en hög risk för bristande enhetlighet i tillämp-
ningen.43 De krav som ställs kan också medföra att många typer av 
medicinska behandlingar och rehabiliteringar inte uppfyller kraven, 
vilket i sin tur medför att den försäkrade inte kan beviljas förebygg-
ande sjukpenning. Detta utgör sannolikt en delförklaring till varför 
förmånen används i så liten utsträckning. 

En central slutsats i denna del är också att bedömningen av de 
olika kriterierna skiljer sig åt mellan huvudaktörerna Försäkrings-
kassan respektive hälso- och sjukvården. Det handlar då främst om 
de medicinska begrepp som avgör vad som ska anses utgöra medi-
cinsk behandling eller rehabilitering, eller om sådan behandling ska 
anses vara grundad i vetenskap och beprövad erfarenhet. 

 
42 ISF 2020:6, s. 98. 
43 Jfr Försäkringskassan, rättslig kvalitetsuppföljning 2015:6. 
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Begreppen medicinsk behandling och medicinsk rehabilitering 

Förebyggande sjukpenning kan bara betalas ut vid medicinsk behand-
ling eller medicinsk rehabilitering. Lagstiftningen innehåller inte någon 
tydlig definition av dessa begrepp. Inte heller finns i aktuellt regel-
verk någon avgränsning av vilka behandlingar eller rehabiliterings-
åtgärder som kan ersättas. I förarbetena och rättspraxis nämns att det, 
som konstaterats ovan, förutom vanlig sjukvård kan röra sig om 
sjukgymnastik, syn- och hörselrehabilitering, arbetsterapi, utprov-
ning av hjälpmedel och andra stödåtgärder.44 I rättspraxis har även del-
tagande i missbruksvård ansetts kunna vara en sådan behandling eller 
rehabilitering som kan ge rätt till sjukpenning i förebyggande syfte.  

Det står alltså inte helt klart vilka typer av behandlingar som ska 
anses utgöra medicinsk behandling eller rehabilitering. Klart är att 
olika typer av arbetslivsinriktad rehabilitering inte ingår – den prövas 
och ersätts i stället inom ramen för rehabiliteringsersättningen. Där-
emot har utredningen tidigare konstaterat att gränsen mellan olika 
typer av rehabilitering inte alltid är lätt att dra och att människor ofta 
genomgår flera typer av rehabilitering samtidigt. 

Rättsläget är också oklart exempelvis när det gäller frågan om hem-
uppgifter, dvs. en del av behandling eller rehabilitering som den en-
skilde utför på egen hand i hemmet, kan godkännas som del i en 
behandlingsplan. Som tidigare redogjorts för, har Kammarrätten i 
Göteborg prövat frågan (och godtagit denna typ av inslag i behand-
lingen) men frågan har inte prövats i sak av HFD.  

Den kanske viktigaste frågan är dock den om andra inslag än rent 
medicinska som ingår som del i medicinska rehabiliteringsplaner. 
Behandling i form av KBT mot psykisk ohälsa är vanlig. Behand-
lingen innefattar typiskt sett även individuella inslag utförda i hem-
met. Denna vanliga typ av behandling aktualiserar också frågan om 
vilka typer av vårdinsatser som kan ingå i medicinsk behandling och 
rehabilitering och ge rätt till ersättning. Denna fråga berörs nedan.   

 
44 Prop. 1991/92:40, s. 31. 
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Sociala och pedagogiska inslag i medicinsk behandling 
och rehabilitering 

De två huvudsakliga aktörerna Försäkringskassan och hälso- och 
sjukvården har enligt ISF:s granskning olika syn på hur reglerna ska 
tolkas när det gäller begreppet medicinsk behandling och medicinsk 
rehabilitering. ISF:s granskning visar att Försäkringskassan tolkar 
begreppet medicinsk mer strikt än vad hälso- och sjukvården gör. 
Det gäller främst frågan om sociala eller pedagogiska inslag i ett be-
handlingsprogram kan godkännas i den behandlingsplan som ska 
ingå i en ansökan om förebyggande sjukpenning. Försäkringskassan 
godkänner enligt ISF vanligtvis inte pedagogiska eller sociala inslag 
i en behandlingsplan, medan hälso- och sjukvården anser att sådana 
inslag är en självklar del i många behandlingsprogram. ISF anser att 
reglerna skapar problem, eftersom det i modern behandling och re-
habilitering i stort sett alltid ingår pedagogiska inslag, och ofta även 
sociala inslag. Dessa inslag är inbyggda i behandlingen eller rehabili-
teringen för att enskilda personer själva ska kunna ta ansvar för sin 
ohälsa eller sin sjukdom, och själva kunna bidra till att deras hälsa 
utvecklas i en positiv riktning.45 

Som exempel kan nämnas den vanliga behandlingsformen multi-
modal rehabilitering (MMR). I ISF:s aktstudie ingick MMR i be-
handlingsplanen i 11 av de 93 ärendena (12 procent) där personernas 
behandlingsplan har godkänts i sin helhet och personerna även har 
beviljats förebyggande sjukpenning. Det kan jämföras med att MMR 
ingick i behandlingsplanen i 20 av 73 ärenden (27 procent) där per-
sonernas behandlingsplan respektive ansökan om ersättning blivit 
antingen delvis beviljad eller inte beviljad. Det är alltså utifrån 
studien mer sannolikt att Försäkringskassan inte godkänner MMR 
som en del av en behandlingsplan än att myndigheten gör det. Detta 
resultat speglar Försäkringskassans och hälso- och sjukvårdens olika 
synsätt på om MMR är baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet. 

Problemet är, som ISF beskriver det, att Försäkringskassan ifråga-
sätter att hela behandlingsprogrammet är evidensbaserat. Enligt de 
intervjuade väljer Försäkringskassan ofta att inte godkänna stora 
delar av programmet, framför allt de delar i behandlingen som inne-
fattar pedagogiska och sociala inslag.  

 
45 ISF 2020:6, s. 90. 

1202 ( 2864 )



SOU 2021:69 Förmåner vid rehabilitering – sjukpenning i förebyggande syfte 

1023 

Några av de handläggare hos Försäkringskassan som ISF har 
intervjuat anser att de olika typer av behandlingar som används i dag 
innehåller delar som inte är rent medicinska. Det kan i sin tur göra 
att det är svårt för handläggarna att avgöra om behandlingen ska god-
kännas inom ramen för en behandlingsplan i förebyggande sjuk-
penning.46 En paradox i dessa olika bedömningssätt kan illustreras av 
vad en samordnare för rehabilitering och försäkringsmedicin på en 
hälso- och sjukvårdsförvaltning uttrycker i en intervju med ISF: 

Det finns evidens i ett evidensdokument för vad MMR är, och vården 
ska genomföra MMR. Vissa personer behöver detta i förebyggande 
syfte och ansöker. Då hamnar vi i ett problem […] De medicinska re-
habiliteringsprogrammen godkänns inte alla gånger av Försäkrings-
kassan. De plockar ur delar av programmet och säger att detta inte är 
medicinisk behandling. Då blir det två motsägelser. Dels beställer hälso- 
och sjukvården behandlingen enlig evidensdokumentet. Dels så är det 
ju sociala delar i dagens mediciniska behandlingar, och att då plocka ur 
delar gör att paketet till slut inte har evidens längre.47 

ISF uttrycker uppfattningen att de pedagogiska och sociala inslagen 
är nödvändiga eftersom bakomliggande faktorer vid ohälsa och sjuk-
dom helt eller delvis finns utanför det rent medicinska området. Det 
gäller till exempel faktorer som berör livsstil, arbetsmiljö och balans 
i livet.48 

Begreppet ordinerad av läkare 

Kriteriet att den medicinska behandlingen eller rehabiliteringen ska 
vara ordinerad av läkare synes utgöra ett mindre bekymmer. Om en 
läkare har fyllt i blanketten FK 7265 Läkarutlåtande – förebyggande 
behandling, medicinsk behandling, medicinsk rehabilitering och där 
beskrivit den planerade åtgärden har det i Försäkringskassans gransk-
ning i Försäkringskassan rättsliga kvalitetsuppföljning tolkats som 
att läkaren ordinerat den aktuella åtgärden. Även om läkaren på något 
annat sätt underrättat Försäkringskassan att hans eller hennes patient 
ska genomgå en viss behandling eller rehabilitering så kan det tolkas 
som en ordination.49 

 
46 ISF 2020:6, s. 82. 
47 ISF 2020:6, s. 80. 
48 ISF 2020:6, s. 90. 
49 Försäkringskassan, Rättslig kvalitetsuppföljning 2015:6. 
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Svårt att avgöra om insatsen bygger på vetenskap  
och beprövad erfarenhet 

En ytterligare förutsättning för att kunna få sjukpenning i förebyg-
gande syfte är att den försäkrade har en förhöjd risk att få en sjukdom 
som sätter ned arbetsförmågan, och bedömningen om så är fallet ska 
enligt lagtexten göras utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. Det 
måste alltså finnas någon specifik riskfaktor som kan förväntas med-
föra att den försäkrade får nedsatt arbetsförmåga om behandling 
eller rehabilitering inte genomförs. Läkaren ska även ha ordinerat 
personen att delta i en behandling eller rehabilitering, som ska vara 
lämplig för att minska risken att personen blir sjuk. Enstaka vård-
besök ger inte en person rätt till ersättning.50 

När en person ansöker om förebyggande sjukpenning ska För-
säkringskassan i det första steget i handläggningen bedöma den 
medicinska behandlingen eller medicinska rehabiliteringen i den be-
handlingsplan som läkaren har ordinerat.51 Det innebär enligt För-
säkringskassans vägledning att handläggaren ska  

ta ställning till om den försäkrade, utifrån vetenskap och beprövad er-
farenhet, har en förhöjd risk att få arbetsförmågan nedsatt på grund av 
sjukdom och om behandlingen minskar den risken. Det handlar alltså 
om att göra en evidensbaserad bedömning, dvs. ta ställning till om det 
finns ett vetenskapligt stöd för att den föreslagna behandlingen har 
effekt på sjukdomen.52 

Handläggaren kan därefter besluta att helt eller delvis godkänna 
behandlingsplanen eller att inte godkänna planen. 

ISF beskriver att Försäkringskassans handläggare i intervjuerna 
anger att det finns två svårigheter med hur de ska tolka begreppen 
medicinsk behandling respektive medicinsk rehabilitering. Den första 
svårigheten handlar om att det kan vara svårt att avgöra vad som är 
vetenskap och beprövad erfarenhet när det gäller nya behandlings-
former. Den andra svårigheten handlar om att lagen är gammal-
modig, och att handläggarna tycker att de exempel som anges i för-
arbeten – och som därmed ska vara ett stöd för handläggarna när de 
tillämpar lagen – inte är aktuella och relevanta i dag.53 

 
50 Prop. 1990/91:141, s. 84 f. 
51 Prop. 1990/91:141, s. 73 och 85; 27 kap.6 § andra stycket SFB. 
52 Försäkringskassan, Sjukpenning, rehabilitering och rehabiliteringsersättning. Vägledning 
2015:1, version 12, avsnitt 4.2.3. 
53 ISF 2020:6, s. 81–82. 
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ISF konstaterar vidare att kravet på att behandling eller rehabili-
tering ska bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet är något som 
väcker frågor och skapar problem i dialogen mellan Försäkrings-
kassan och vårdgivare. Det beror sannolikt på att Försäkringskassan 
när de tillämpar lagstiftningen tolkar vetenskap och beprövad erfar-
enhet som att behandlingen eller rehabiliteringen ska vara evidens-
baserad.  

Förutsättningen för att få sjukpenning i förebyggande syfte är att 
man – utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet – kan förvänta sig 
att den planerade åtgärden kommer att förebygga att den försäkrade 
blir arbetsoförmögen. Försäkringskassan uttrycker detta som att åt-
gärden med andra ord ska vara evidensbaserad och dessutom lämpad 
just i den försäkrades fall.54  

ISF anser dock att detta är en långtgående och felaktig tolkning, 
och ett betydligt strängare villkor än vad som förarbetena till reglerna 
beskriver. Enligt förarbetena ska läkaren göra en bedömning utifrån 
vetenskap och beprövad erfarenhet om personen har en förhöjd sjuk-
domsrisk. Läkaren ska sedan ordinera en behandling som ska vara 
lämpad att minska sjukdomsrisken.55 ISF anger att det givetvis vik-
tigt är att den behandling som personen ska få bygger på bästa möj-
liga kunskap, men att detta inte betyder att behandlingen ska vara 
evidensbaserad. ISF ifrågasätter dessutom om det är rimligt att 
enskilda handläggare hos Försäkringskassan ska göra en rent medi-
cinsk bedömning av om en behandling är lämpad för att minska risken 
för sjukdom eller inte. Det är ett ansvar som bör ligga på hälso- och 
sjukvården.56 

Riksrevisionen anger i sin rapport om Försäkringskassans före-
byggande arbete att de förebyggande behandlingar och insatser som 
ges med Försäkringskassans ersättningar ska vara effektiva och att de 
därmed ska kunna förhindra eller förkorta sjukskrivning. I detta, 
liksom i all annan statlig verksamhet, ska hög effektivitet eftersträvas. 
Ur en effektivitetssynvinkel bör användningen av förebyggande ersätt-
ningar därför styras mot evidensbaserade förebyggande insatser.57 
Riksrevisionen redogör emellertid inte i rapporten för vad myndig-
heten menar avses med begreppet evidensbaserad eller för det rätts-
liga stödet för ett sådant krav. 

 
54 Försäkringskassan 2015:6 och 2019:6. 
55 Prop. 1990/91:141, s. 85. 
56 ISF 2020:6, s. 97. 
57 RiR 2021:19, s. 13. 
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Utredningen kan konstatera att bedömningen av huruvida en viss 
behandling bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet är svår och 
sannolikt skiljer sig åt mellan olika bedömare inom Försäkrings-
kassan. Handläggare på Försäkringskassan beskriver för utredningen 
att bedömningen av om en åtgärd är evidensbaserad främst görs 
utifrån utredningen i ärendet: 

Vi har läkarutlåtanden där vi läser och sedan har vi specialistkompetens, 
FMR och specialist inom sjukförsäkringsfrågor som vi kan prata med 
och rådfråga. Sedan kan man alltid ringa till läkaren om känns tveksamt. 
Vi har diskuterat oss fram till att KBT är evidensbaserat, 12-stegsbe-
handling är evidensbaserat. När vi startade upp teamet gjorde vi mycket 
så att vi gjorde studiebesök i vården och pratade med läkarna. Vi var där 
och informerade om förebyggande sjukpenning och de informerade oss 
om saker som de tycker är viktiga och vi stämde av att det var evidens-
baserat och att det fanns forskning. Jag tycker vi har god uppfattning 
om vad som är medicinsk behandling.58  

Försäkringskassan rättsliga kvalitetsuppföljningar pekar på att resone-
manget om behandlingens stöd i vetenskap och beprövad erfarenhet 
sällan har uttryckligt stöd i utredningen. I Försäkringskassans rätts-
liga kvalitetsuppföljning 2015:6 bedömde granskarna att det i knappt 
en tredjedel av ärendena (29 procent) framgick av utredningen att 
den planerade åtgärden kunde förväntas förebygga arbetsoförmåga. 
I dessa ärenden hade läkaren på något sätt indikerat i utlåtandet att 
behandlingen hade stöd i vetenskap och beprövad erfarenhet, men 
det fanns få fall med någon uttrycklig beskrivning av vilken evidens 
som finns eller någon källhänvisning. I princip hade det alltså bara 
framgått på så sätt att en läkare i mer eller mindre uttryckliga ordalag 
hade uppgett att behandlingen är evidensbaserad. Någon egentlig 
värdering av utsagan kunde inte göras eftersom den inte hade 
underbyggts. Granskarna bedömde att det i mer än två tredjedelar av 
ärendena inte framgick att behandlingen var evidensbaserad, det 
fanns inte ens ett påstående om att så var fallet. I dessa ärenden fick 
granskarna även göra en sannolikhetsbedömning av denna fråga, dvs. 
om behandlingen kunde förväntas förebygga arbetsoförmåga hos 
den försäkrade.59 Vid den bedömningen utgick de från sina egna 
kunskaper om behandlingar, Socialstyrelsens försäkringsmedicinska 
beslutsstöd, etc. Resultatet blev att granskarna bedömde det som 
sannolikt i knappt två tredjedelar (64 procent) av ärendena och inte 

 
58 Utredningens möte med handläggare av förebyggande sjukpenning. 
59 Även i denna fråga tycks beviskravet sannolikt tillämpas vid denna bedömning.  
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som sannolikt i 1 procent av ärendena. I drygt en tredjedel av ärendena 
(35 procent) var uppgifterna så knapphändiga att de inte kunde göra 
någon sannolikhetsbedömning.60  

Resultatet var likartat i granskningen från 2019. Granskarna be-
dömde denna gång att det saknades tillräckliga uppgifter om behand-
lingen kunde förväntas förebygga arbetsoförmåga hos den försäk-
rade. I stället gjordes, liksom 2015, en sannolikhetsbedömning i den 
här delen av den närmare en tredjedel av ärenden (30 procent) där 
granskarna bedömde att det saknades tillräckliga uppgifter om be-
handlingen kunde förväntas förebygga arbetsoförmåga hos den för-
säkrade. Granskarna bedömde att det i knappt hälften av ärendena 
var sannolikt att förutsättningarna var uppfyllda. 

Utredningen konstaterar i likhet med ISF att det finns en grad-
skillnad mellan förarbetenas beskrivning av att bedömningen ska göras 
mot bakgrund av vetenskap och beprövad erfarenhet å ena sidan och 
Försäkringskassans krav på evidensbaserad behandling eller rehabili-
tering å andra. Denna uppfattning delas även av den försäkrings-
medicinskt sakkunniga som ingår i utredningens expertgrupp.61 Ut-
redningen menar vidare att kravet på evidensbaserad behandling är att 
gå längre än vad det finns rättsligt stöd för och innebär att För-
säkringskassan tillämpar en för strikt bedömning i denna fråga. Att 
ställa upp ett krav på evidens medför också att en behandlingsplan i 
färre fall kommer att godkännas, vilket också får som konsekvens att 
förebyggande sjukpenning inte beviljas. 

Rekvisiten utgör medicinska frågor och bedömningar i högre grad än 
vid bedömningen av sjukpenning vid nedsatt arbetsförmåga 

Resultatet från ISF:s granskning visar att förebyggande sjukpenning 
befinner sig i skärningspunkten mellan två helt olika typer av verk-
samheter. Hälso- och sjukvården och Försäkringskassan har skilda 
uppgifter i arbetet med att minska sjukfrånvaron, skilda sätt att se på 
hur förmånen kan och bör fungera och gör olika bedömningar och 
tolkningar av de begrepp som ingår i förmånsslaget. 

Utredningen konstaterar att den förebyggande sjukpenningen är 
utformad så att Försäkringskassan i sina bedömningar tvingas gå in 
i hälso- och sjukvårdens kompetensområde. Det handlar i första hand 

 
60 Försäkringskassan 2015:6. 
61 Utredningens möte med experter inom försäkringsmedicin 2020-11-26. 
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om att handläggarna måste bedöma risken för att en försäkrad blir 
sjuk eller inte. Men det handlar också om att handläggarna måste 
bedöma de behandlingar som ingår i behandlingsplaner och huruvida 
dessa kommer att vara effektiva eller inte. Ytterligare svårigheter 
uppstår genom Försäkringskassans tolkning av regelverket där myn-
digheten menar att det är handläggaren som ska göra bedömningen 
av den evidensbaserade behandlingen. 

På så sätt rör dessa typer av ärenden i större utsträckning medi-
cinska bedömningar än vad som t.ex. gäller för sjukpenning vid ned-
satt arbetsförmåga. Denna avvägning innefattar en försäkringsjuri-
disk bedömning av begrepp som arbetsförmåga, arbetsmarknad, 
anpassning m.m. medan kriterierna vid bedömningen av rätt till före-
byggande sjukpenning i det närmaste rent medicinska. 

Även ISF uttrycker uppfattningen att den expertis som behövs 
för att bedöma ärenden inom den förebyggande sjukpenningen ligger 
närmare hälso- och sjukvårdens kunskapsområde än för övriga för-
måner inom sjukförsäkringen.62 ISF ifrågasätter dessutom i sin rap-
port om det är rimligt att enskilda handläggare hos Försäkrings-
kassan ska göra en rent medicinsk bedömning av om en behandling 
är lämplig för att minska risken att en person blir sjuk. Det är ett 
ansvar som ISF anser bör ligga på hälso- och sjukvården med stöd av 
rekommendationer och kunskapssammanställningar från Socialstyr-
elsen och Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 
(SBU).63 

Börjesson och Enqvist drar slutsatsen att förmånens måluppfyll-
else sannolikt skulle gynnas av att Försäkringskassan agerade utifrån 
en annan logik än vad den typiskt sett gör, genom högre acceptans 
för att innehållet i medicinsk vetenskap och beprövad erfarenhet ska 
bestämmas utanför den rättsliga arenan.64 

Medicinsk kunskap i form av konsultation med FMR används 
sällan av Försäkringskassan 

I förarbetena lyfts det särskilt fram att det är lämpligt att konsultera 
en försäkringsmedicinsk rådgivare i de fall det är oklart om den före-
slagna behandlingen eller rehabiliteringen uppfyller kraven för rätt 

 
62 ISF 2020:6, s. 32. 
63 ISF 2020:6, s. 20. 
64 Börjesson och Enqvist, Nordisk administrativ tidskrift nr 1/2021. 
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till sjukpenning i förebyggande syfte.65 I praktiken sker emellertid 
sällan en sådan bedömning, enligt vad utredningen har fått veta. I 
Försäkringskassans rättsliga kvalitetsuppföljning 2015:6 hade hand-
läggaren inte konsulterat en försäkringsmedicinsk rådgivare i något 
av de granskade ärendena. I den senare rättsliga kvalitetsuppföljningen 
2019:6 hade FMR konsulterats i ett fåtal ärenden.66 Utredningens 
kontakter med handläggare på Försäkringskassan bekräftar denna bild. 

I ISF:s rapport konstateras att aktstudien visar att handläggarna 
hade konsulterat en försäkringsmedicinsk rådgivare i 4 procent av de 
ärenden där personernas behandlingsplan hade godkänts i sin helhet 
och de hade beviljats förebyggande sjukpenning. Det kan jämföras 
med att handläggarna hade konsulterat en försäkringsmedicinsk råd-
givare i 21 procent av de ärenden där den försäkrades behandlings-
plan inte hade godkänts och han eller hon hade fått avslag på sin 
ansökan om förmånen.67 

Möjligen hade fler behandlingsplaner godkänts efter en större 
andel förfrågningar till FMR. Dock framstår det som mer sannolikt 
att en FMR skulle ha konsulterats i de ärenden där handläggaren 
varit osäker på om behandlingsplanen skulle godkännas. I så fall 
behöver inte det låga antalet fall där FMR har konsulterats ha på-
verkat antalet ärenden med beviljad förebyggande sjukpenning i 
negativ riktning; snarare tyder den redovisade statistiken på att fler 
avslag skulle blivit fallet efter konsultation med FMR. 

Osäkerheten kring rekvisiten innebär ett minskat 
användande av förmånen 

Sammantaget kan utredningen konstatera att det synes råda osäker-
het kring de olika rekvisiten för förebyggande sjukpenning och vilka 
inslag som kan ingå i medicinsk behandling eller rehabilitering.  

De skilda tolkningarna får som resultat att hälso- och sjukvården 
ibland undviker att rekommendera patienter att ansöka om före-
byggande sjukpenning. Detta beror på att hälso- och sjukvården miss-
tänker att Försäkringskassan inte kommer att godkänna patientens 
behandlingsplan. Detta gäller särskilt vid behandling eller rehabili-
tering för att förebygga sjukdom, det vill säga för personer med psykisk 

 
65 Prop. 1990/91:141, s. 85. 
66 Försäkringskassan 2015:6, 2019:6. 
67 ISF 2020:6, s. 84. 
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eller fysisk ohälsa men utan utvecklad sjukdom. Sådan behandling 
eller rehabilitering innehåller vanligtvis pedagogiska och sociala inslag, 
och dessutom övningar som patienten ska genomföra hemma mellan 
besöken hos hälso- och sjukvården. I fall där hälso- och sjukvården 
misstänker att Försäkringskassan inte kommer att godkänna patien-
tens behandlingsplan är det inte ovanligt att hälso- och sjukvården 
i stället sjukskriver patienten, så att hen kan använda sjukpenning vid 
nedsatt arbetsförmåga för att kunna delta i behandlingen eller reha-
biliteringen. I båda de fallen – utebliven ansökan eller sjukskrivning 
i stället – kommer användandet av förebyggande sjukpenning att 
minska, och det utgör således en delförklaring till det begränsade an-
vändandet av förmånen. 

20.4.3 Reglerna är svåranvända för behandling 
och rehabilitering i förebyggande syfte 

I tidigare avsnitt redogjordes för att förmånen har två huvudsakliga 
syften, där ett är att verka förebyggande, så att en försäkrad kan få 
ersättning under tid för medicinsk behandling eller rehabilitering för 
att förebygga sjukdom och arbetsoförmåga. 

I det förebyggande arbetet kan en person använda förebyggande 
sjukpenning för att snabbare bli frisk eller för att förhindra att bli 
sjukare. Det går också att använda förmånen för att förhindra att en 
person blir sjuk igen i samma sjukdom, eller att personen många 
gånger eller länge måste avstå från att arbeta på grund av sjukdom. 

Ett annat användningsområde är i arbetet mot ohälsan, det vill 
säga för att förebygga att människors ohälsa eller symtom leder till 
att de blir sjuka och helt eller delvis inte kan arbeta.68 I regelverket 
för förebyggande sjukpenning ställs inte upp något krav på att den 
försäkrade ska ha en sjukdom eller diagnos; ett av syftena är tvärtom 
att sådan sjukdom ska förhindras och inte uppstå genom den före-
byggande åtgärden. 

Många i Sveriges befolkning har nedsatt psykiskt välbefinnande 
och symtom på psykisk ohälsa. År 2018 uppgav var femte kvinna 
(20 procent) och var sjunde man (14 procent) att de hade nedsatt 
psykiskt välbefinnande. Nedsatt psykiskt välbefinnande är vanligare 
bland unga och unga vuxna. Det kan alltså sägas finnas ett omfatt-

 
68 ISF 2020:6, s. 72. 
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ande behov av förebyggande insatser för att förhindra psykisk sjuk-
dom och sjukfrånvaro. 

ISF konstaterar i sin rapport att endast i ca 10 procent av de stu-
derade akterna, där den försäkrade hade blivit beviljad hel eller par-
tiell förebyggande sjukpenning och inte redan hade sjukpenning vid 
nedsatt arbetsförmåga, hade den försäkrade psykiska eller fysiska 
symtom men inte sjukdom, och där läkaren inte hade ställt en dia-
gnos. Det innebär, konstaterar ISF, att det bara är en liten andel av 
personerna som har fått förmånen för att kunna delta i behandling 
eller rehabilitering där syftet är förebyggande och att förhindra att 
deras ohälsa övergår till sjukdom och nedsatt arbetsförmåga.  

Några exempel på ohälsa och besvär som beskrivs i dessa per-
soners läkarutlåtanden är 

– obalans i vardagliga aktiviteter som riskerar leda till ohälsa 
om man inte arbetar med att förbättra balansen, stresspåslag, 
trött 

– stressymptom med trötthet, nedsatt koncentration, 
minnessvårigheter och muskelspänningar 

– övervikt och ansamling av riskfaktorer för att utveckla diabetes 
typ 2 eller hjärtkärlsjukdom 

– smärta och spänd muskulatur i nacke och axlar. 

De personer som ISF intervjuat inom hälso- och sjukvården anser att 
förebyggande sjukpenning borde kunna användas i större utsträck-
ning, framför allt för att behandla psykisk ohälsa. De flesta av de 
rehabiliteringskoordinatorer som ISF har intervjuat anser att före-
byggande sjukpenning skulle kunna vara ett viktigt verktyg för att 
se till att personer kan delta i sådan förebyggande behandling eller 
rehabilitering.69 

Regelverket fungerar olika bra för olika situationer 

I sin rapport konstaterar ISF att reglerna för förmånen fungerar 
olika bra för olika typer av situationer. Det fungerar bra för personer 
som har en diagnosticerad tillfällig eller kronisk sjukdom. Det inne-

 
69 ISF, 2020:6, s. 74. 
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bär att dessa personer ofta kan använda förmånen för att helt eller 
delvis förhindra eller häva en nedsättning av deras arbetsförmåga, 
eller för att förkorta sjukdomstiden. Reglerna fungerar också bra för 
personer som deltar i stora och väletablerade behandlingsprogram, 
eftersom det är lättare för personer att få en helt eller partiellt god-
känd behandlingsplan av Försäkringskassan när det gäller sådana be-
handlingsprogram. 

För personer som deltar i behandling eller rehabilitering för att 
minska diffusa psykiska eller fysiska besvär fungerar förmånen sämre. 
Dessa personer har svårt att få förebyggande sjukpenning. Det beror 
enligt ISF sannolikt på att Försäkringskassan inte godkänner de 
behandlings- eller rehabiliteringsalternativ som finns i behandlings-
planen för personer med sådana symtom eller besvär. Men det kan 
också bero på att hälso- och sjukvården inte rekommenderar före-
byggande sjukpenning till personer med psykisk ohälsa eller diffusa 
fysiska besvär.70 

ISF:s registerstudie visar att det är betydligt vanligare att personer 
har haft någon av sjukpenningsförmånerna innan en ersättnings-
period med förebyggande sjukpenning än att de inte har haft det. 
Det pekar på att förmånen sällan används vid behandling eller reha-
bilitering där det främsta syfte är att förhindra att ohälsan eller 
besvären övergår till sjukdom och nedsatt arbetsförmåga. 

ISF:s aktstudie förstärker bilden av att det är få personer som får 
förebyggande sjukpenning för att förhindra att ohälsan eller besvä-
ren övergår till sjukdom och nedsatt arbetsförmåga. Endast 10 pro-
cent av de personer som har blivit helt eller partiellt beviljade före-
byggande sjukpenning av Försäkringskassan har fått förmånen för 
att förebygga psykisk eller fysisk ohälsa. Det gäller alltså personer 
som inte har fått någon diagnos av läkare. De intervjuade personerna 
inom hälso- och sjukvården berättar att det är svårt att använda 
förebyggande sjukpenning vid behandling av bland annat psykisk 
ohälsa. 

En orsak till att förmånen är svår att använda vid psykisk ohälsa 
eller diffusa fysiska symtom är att personernas behandlings- eller 
rehabiliteringstid inte når upp till kravet om minst en fjärdedel av 
arbetstiden. En annan orsak är att det kan vara svårt att få behand-
lingarna godkända av Försäkringskassan. Att vissa behandlingar inte 
blir godkända av Försäkringskassan beror på att myndigheten be-

 
70 ISF 2020:6, s. 72–73. 
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dömer att behandlingen inte uppfyller kravet på att den ska bygga på 
vetenskap och beprövad erfarenhet. Denna faktor gör då också att 
hälso- och sjukvården i mindre utsträckning rekommenderar före-
byggande sjukpenning till personer med psykisk ohälsa eller diffusa 
fysiska besvär. 

20.4.4 Rekvisiten om ersättningsbar tid saknar flexibilitet 

Sjukpenning i förebyggande syfte betalas ut endast för tid då den 
försäkrade behöver avstå från förvärvsarbete för att kunna delta i 
behandling eller rehabilitering. Kraven för att en försäkrad ska kunna 
få förebyggande sjukpenning är att han eller hon en viss dag måste 
avstå från sitt arbete under minst en fjärdedel av arbetstiden på grund 
av behandlingen eller rehabiliteringen. Sådan ersättning kan som 
huvudregel endast lämnas för den faktiska tid som behandlingen 
eller rehabiliteringen tar, men förebyggande sjukpenning kan också 
ges för tid då den försäkrade t.ex. till följd av nödvändiga förbered-
elser inför behandlingen är förhindrad att förvärvsarbeta liksom för 
restid i omedelbar anslutning till ett behandlingstillfälle (se HFD 
2019 ref. 42). En försäkrad kan alltså inte få förebyggande sjukpen-
ning till följd av nedsatt arbetsförmåga, även om denna nedsättning 
av arbetsförmågan i sig är en följd av t.ex. biverkningar av behand-
ling. För sådan tid är han eller hon i stället hänvisad till att ansöka 
om vanlig sjukpenning. Inte heller kan sjukpenning i förebyggande 
syfte ges för tid då den försäkrade redan får sjukpenning på grund av 
nedsatt arbetsförmåga. Sjukpenning kan dock betalas ut på båda 
grunderna för olika delar av samma dag, till exempel om den för-
säkrade är partiellt sjukskriven men behöver vara helt ledig från arbe-
tet i samband med en vistelse på behandlingshem (som utgör en 
medicinsk rehabiliteringsåtgärd).  

Ytterligare en fråga som uppstår är hur situationen ska hanteras 
när den faktiska behandlingen endast tar en begränsad tid att utföra, 
t.ex. en timme, men där den försäkrade till följd av trötthet eller 
andra biverkningar av behandlingen är förhindrad att arbeta den dagen. 
Utredningen har, bl.a. i kontakter med handläggare på Försäkrings-
kassan, uppfattat den faktiska tillämpningen som att förebyggande 
sjukpenning kan betalas ut för sådan tid. Av Försäkringskassans väg-
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ledning71 framgår att om behandlingen eller rehabiliteringen kräver 
att den försäkrade avstår från arbete även före eller efter besöket på 
vård- eller rehabiliteringsenheten kan den tiden också räknas med. 
Det kan till exempel vara när en försäkrad har tillfälligt lågt blod-
tryck efter en dialysbehandling eller när en försäkrad är tillfälligt illa-
mående efter en cellgiftsbehandling.  

Denna tillämpning synes vara begränsad till den aktuella behand-
lingsdagen. I vägledningen anges att om arbetsförmågan inte bara är 
nedsatt den aktuella behandlingsdagen kan den försäkrade i stället 
ha rätt till sjukpenning på grund av nedsatt arbetsförmåga. Om det 
för behandlingen eller rehabiliteringen krävs att den försäkrade vistas 
heltid på till exempel ett behandlingshem eller en rehabiliterings-
klinik, och därför måste avstå helt från förvärvsarbete, kan sjukpen-
ning i förebyggande syfte betalas ut i motsvarande omfattning som 
han eller hon skulle ha arbetat. 

En sådan tillämpning som anges i Försäkringskassans vägledning 
är emellertid enligt utredningens bedömning tveksam utifrån gäll-
ande rättspraxis (se HFD 2019 ref. 42). Enligt rättsfallet är det bara 
den faktiska tid som behandlingen eller rehabiliteringen pågår som 
kan berättiga till förebyggande sjukpenning. För övrig tid utöver den 
tid som själva behandlingens faktiskt tar är den försäkrade enligt råd-
ande rättsläge hänvisad till att ansöka om sjukpenning för nedsatt 
arbetsförmåga (eller sjuklön om han eller hon är anställd och be-
finner sig i början av sjukperioden). Detta torde innefatta även övrig 
tid under samma dag som behandlingstillfället. Beroende på hur rätts-
fallet ska tolkas kan det innebära ytterligare begränsningar av den 
ersättningsbara tiden. 

Omfattningen motsvarar reglerna för sjukpenning vid nedsatt ar-
betsförmåga, där rätten till sjukpenning utgår från att arbetsförmå-
gan ska vara nedsatt med minst en fjärdedel. I likhet med sjukpen-
ning vid nedsatt arbetsförmåga kan förebyggande sjukpenning utges 
i nivåer om fjärdedelar – 25, 50, 75 eller 100 procent. 

Dessa kriterier innebär en begränsad flexibilitet i möjligheten till 
att genomföra behandling eller rehabilitering. För att ens nå upp till 
den grundläggande nivån för förebyggande sjukpenning krävs att 
behandlingen eller rehabiliteringen en viss dag – sjukpenning är en 
dagersättning – uppgår till minst två timmar. Utredningen menar här 
att det kan ifrågasättas om en normal behandlingsåtgärd typiskt sett 

 
71 Försäkringskassan, vägledning 2015:1. 
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uppgår till två timmar; snarare får det anses ovanligt att enstaka be-
handlingstillfällen varar så länge. Ett exempel, som återges i ISF:s 
rapport, är behandling med KBT mot psykisk ohälsa. Denna typ av 
behandling pågår vanligtvis under en timme per dag, vilket gör att 
personer som behöver denna typ av behandling kan ha svårt att nå 
upp till kravet om minst en fjärdedel av arbetstiden. Detta trots att det 
handlar om upprepade behandlingar som ingår i en behandlingsplan.72 

Det räcker alltså inte med att behandling pågår under tio timmar 
under en vecka om dessa tillfällen inte också att fördelade med minst 
två timmar per dag. Behandlingar eller rehabiliteringar som inte 
uppgår till jämna tvåtimmarsblock medför också att ersättning inte 
kan betalas ut för den fulla tiden; ett behandlingstillfälle som varar 
tre timmar kan t.ex. inte ersättas med halv förebyggande sjukpen-
ning utan endast med en fjärdedel. 

De fyra nivåerna framstår vidare som mer stelbenta jämfört med 
bedömningen vid sjukpenning vid nedsatt arbetsförmåga, där be-
dömningen av graden av en persons nedsatta arbetsförmåga ändå är 
artificiell i någon mening och inte enkelt kan placeras in på en mätbar 
skala. Vid medicinsk behandling eller rehabilitering beviljas för-
månen för faktisk tid för åtgärden, vilket är enkelt att mäta. 

I de intervjuer som ligger till grund för ISF:s granskning beskriver 
representanter från hälso- och sjukvården att de fyra ersättnings-
nivåerna skapar problem, och att förmånen inte kan användas på ett 
flexibelt sätt i arbetet med behandling eller rehabilitering. En inter-
vjuad rehabiliteringskoordinator uppger exempelvis att det vid vissa 
behandlingar är svårt att komma upp till gränsen om två timmars 
behandling.73 

Ett annat exempel, som framkommit i utredningens kontakter 
med handläggare på Försäkringskassan, kan vara att den försäkrade 
har behandling del av dag. Man tycker att man är på behandling 2–
3 timmar av normala arbetstid men en del av behandlingen ligger 
utanför arbetstiden vilket medför att man inte avstått en hel fjärde-
del av arbetstiden, eller att man kanske ansöker om halv ersättning 
men bara kan få en fjärdedels förmån. 

Många av avslagen på ansökningar om förmånen beror också på 
att den försäkrade i sin behandling eller rehabilitering inte kommit 
upp i tillräckligt många timmar. I ISF:s aktstudie rörde sig det parti-

 
72 ISF 2020:6, s. 86. 
73 ISF 2020:6, s. 84. 
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ella eller hela avslaget i 25 procent av de granskade avslagen om att 
den tid som personen hade avstått från arbete för att delta i behand-
ling eller rehabilitering inte nådde upp till en specifik ersättnings-
nivå. Det är ärenden där behandlingstiden inte når upp till en fjärde-
dels förebyggande sjukpenning, det vill säga två timmars behandling 
eller rehabilitering inklusive restid till och från behandlingen för en 
person som arbetar heltid. De partiella avslagen handlade också om 
personer som har ansökt om ersättning för att kunna delta i en be-
handling som har pågått under tre timmar. En sådan person når upp 
till en fjärdedels förmån (två timmar) men inte till halv förmån (fyra 
timmar). För personer med låg inkomst kan det trots att de får en 
viss ersättning för inkomstförlust från sjukförsäkringen därför bli 
särskilt svårt ekonomiskt att delta i en medicinsk behandling eller 
rehabilitering.74 

Sammantaget drar utredningen slutsatsen att regelverkets kon-
struktion med de fyra ersättningsnivåerna sannolikt utgör ett hinder 
för många typer av medicinsk behandling och rehabilitering. Därmed 
utgör dessa regler också en delförklaring till varför förebyggande sjuk-
penning används och beviljas endast i begränsad utsträckning. 

20.4.5 Förmånen är administrativt betungande  
för hälso- och sjukvården 

En ansökan om förebyggande sjukpenning ska innehålla ett läkar-
utlåtande med en behandlingsplan. En ny blankett för Läkarutlåtande 
om förebyggande sjukpenning som lanserades den 12 november 2017 
togs fram som ett led i de förbättringsåtgärder som följde med an-
ledning av Försäkringskassans tidigare rättsliga kvalitetsuppföljning 
från 2015. Ett sådant läkarutlåtande ska fyllas i med en stor mängd 
information. Som redogjorts för tidigare krävs också en godkänd 
behandlingsplan för rätt till förebyggande sjukpenning. 

ISF:s intervjustudie visar att läkarna och rehabiliteringskoordina-
torerna anser att processen kring att ansöka om förebyggande sjuk-
penning är komplicerad och administrativt betungande. De kan också 
vara osäkra om Försäkringskassan kommer godkänna patientens 
handlingsplan och därmed bevilja honom eller henne ersättning.75 

 
74 ISF 2020:6 s. 85. 
75 ISF 2020:6, s. 63 f. 
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Enligt ISF:s intervjuer är de uppgifter som handläggarna behöver 
från läkarna ganska detaljerade, vilket kräver att läkarna lägger ner 
tid på att ange uppgifterna på rätt sätt. Förmånen blir också admini-
strativt betungande för läkarna när Försäkringskassan begär att läkaren 
ska komplettera sitt utlåtande. Kompletteringar behövs när läkar-
utlåtandet inte innehåller tillräcklig information för att myndigheten 
ska kunna bedöma och fatta beslut i ärendet. 

Detta gör att de ibland undviker att rekommendera patienterna 
att ansöka om denna förmån, och i stället rekommenderar dem att 
söka sjukpenning vid nedsatt arbetsförmåga. I intervjustudien be-
skrivs bl.a. hur en rehabiliteringskoordinator ger ett exempel på hur 
hälso- och sjukvården lyckas undvika att ansöka om förebyggande 
sjukpenning för patienter. Det görs genom att justera omfattningen 
för de som redan har sjukpenning vid nedsatt arbetsförmåga, i stället 
för att skicka in ett läkarintyg med en behandlingsplan för före-
byggande sjukpenning. 

Den bild som förmedlas av rehabiliteringskoordinatorerna fram-
förs också i en intervju med företagshälsovården där det beskrivs att 
man undviker att föreslå förmånen till patienten av praktiska och 
administrativa skäl. Även om det juridiskt inte finns något hinder så 
uppstår ett administrativt hinder som intervjupersonen beskriver 
som ”en minsta motståndets lag”.76 

Utredningen gör, framför allt mot bakgrund av det som beskrivs 
i ISF:s rapport, bedömningen att det finns administrativa hinder för 
användandet av förmånen. Sådana administrativa hinder utgör med 
stor sannolikhet också en delförklaring till varför så få försäkrade 
ansöker om förmånen. Så länge hälso- och sjukvården, som är en 
central aktör i frågan, menar att administrationen kring handlägg-
ningen är betungande och att det finns ett alternativ att i stället 
sjukskriva personen för nedsatt arbetsförmåga, så kommer detta att 
påverka i vilken utsträckning förmånen används. Även i de fall där 
det enligt regelverket hade varit korrekt att använda sig av förebygg-
ande sjukpenning blir det då sannolikt att alternativet används. I 
sammanhanget kan också konstateras att förmånen är speciell på så 
sätt att sjukskrivning för nedsatt arbetsförmåga finns som ett när-
liggande alternativ. 

 
76 ISF 2020:6, s. 64. 
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20.4.6 Det saknas tillräcklig kännedom om att förmånen finns 
och kunskap om hur den ska användas bland relevanta 
aktörer 

En tänkbar förklaring till att förebyggande sjukpenning inte används 
i högre utsträckning än vad som är fallet skulle kunna vara att 
möjligheten inte är tillräckligt välkänd bland de försäkrade samt de 
andra aktörer som kan bli aktuella i en process som involverar 
förmånen – utöver Försäkringskassan i första hand arbetsgivare och 
hälso- och sjukvården. Visst stöd för en sådan förklaringsmodell 
framkommer i ISF:s rapport där flera intervjupersoner såväl inom 
Försäkringskassan som hälso- och sjukvården anger att många inom 
hälso- och sjukvården och bland arbetsgivare saknar tillräcklig 
kunskap om hur och när de kan använda sig av förebyggande sjuk-
penning. Även utredningens kontakter med Försäkringskassan styr-
ker denna bild, och Försäkringskassan beskriver en situation där 
både arbetsgivare och en del vårdgivare saknar tillräcklig kunskap om 
förmånen och villkoren för att kunna beviljas förebyggande sjuk-
penning. 

Även om skillnaderna i lagstiftningen mellan förebyggande sjuk-
penning respektive sjukpenning vid nedsatt arbetsförmåga kan verka 
uppenbara har Försäkringskassan och hälso- och sjukvården olika 
åsikter om hur och när förebyggande sjukpenning respektive sjuk-
penning vid nedsatt arbetsförmåga ska användas. Enligt personer 
som ISF har intervjuat hos Försäkringskassan och inom hälso- och 
sjukvården har inte alltid hälso- och sjukvårdspersonal kunskap om 
hur den förebyggande sjukpenningen fungerar och när förmånen ska 
användas. Detta gör att personalen inom hälso- och sjukvården är 
osäkra på hur de ska använda förmånen.77 

Flera av rehabiliteringskoordinatorerna i ISF:s undersökning anser 
att förebyggande sjukpenning skulle kunna användas mer och på ett 
bättre sätt om fler aktörer och allmänheten visste att förmånen finns 
och hur den fungerar. Det kan till exempel vara arbetsgivare som i 
sitt arbetsmiljöarbete identifierar anställda som behöver behandling 
eller rehabilitering för att inte bli sjuka. Om arbetsgivaren kände till 
den förebyggande sjukpenningen skulle den kunna bli ett värdefullt 
verktyg i en sådan situation. 

 
77 ISF 2020:6, s. 57. 
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Bilden av kunskapsbrist går också igen i utredningens kontakter 
med Försäkringskassan, där man bl.a. uppger att förmånen inte är 
tillräckligt känd hos arbetsgivare. En av anledningarna kan emellertid 
vara att regelverket är gammalt och inte anpassat för dagens arbets-
marknad eller den typ av ohälsa som är aktuell i dag och ofta rör 
stressrelaterade besvär snarare än fysiska åkommor. En okunskap 
hos arbetsgivare och vissa vårdgivare kan också röra att prövningen 
av rätt till ersättning är individuell.78 

Kunskapsbristen gör enligt utredningens bedömning att förmå-
nen sannolikt används i mindre utsträckning än den hade gjort om 
kunskapsnivån var högre. Eftersom ett ärende om förebyggande sjuk-
penning oftast initieras genom kontakt med hälso- och sjukvården 
och ett resonemang om medicinsk behandling får bristande kunskap 
om möjligheten till förebyggande sjukpenning hos denna aktör be-
tydelse för om möjligheten kommer att användas eller inte. 

En ytterligare aspekt är att ISF har kunnat finna handläggnings-
brister hos Försäkringskassan vid sin granskning av förmånen. ISF 
anger att det finns brister både i kommunikationen mellan Försäk-
ringskassan och enskilda personer och i själva beslutsprocessen. Ett 
sätt som handläggningen hos Försäkringskassan brister är att hand-
läggaren inte alltid upplyser enskilda personer om att de har ansökt 
om fel sjukförsäkringsförmån i de situationer där det är så. Det kan 
exempelvis gälla situationer där personen borde ha ansökt om 
förebyggande sjukpenning och inte om sjukpenning vid nedsatt 
arbetsförmåga. Det kan skapa problem för den personen eftersom 
hen kan ha rätt till ersättning från sjukförsäkringen utan att För-
säkringskassan informerar om att hen hade kunnat få det om hen 
hade ansökt om en annan förmån.79 Utöver de brister detta innebär 
ur förvaltningsrättsligt perspektiv för bl.a. rättssäkerhet och likfor-
mighet konstaterar utredningen att det även kan få till följd att 
förmånen används i något mindre utsträckning, om försäkrade inte 
hänvisas till att ansöka om rätt förmån. 

 
78 Utredningens möte med handläggare av förebyggande sjukpenning på Försäkringskassan. 
79 ISF 2020:6, s. 21. 
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20.4.7 Incitament och möjligheter att använda förmånen 
skiljer sig åt för olika grupper på arbetsmarknaden  

Förebyggande sjukpenning baseras på den försäkrades sjukpenning-
grundande inkomst – SGI. Det innebär att en förutsättning för att 
kunna beviljas förmånen är att den försäkrade också har en aktiv (ej 
vilande) SGI. Ersättningen innebär vidare att det är inkomstförlust 
för utebliven arbetsinkomst som ska ersättas. Arbetslösa kan enligt 
rättspraxis också ha rätt till ersättning enligt förmånen om de behö-
ver avstå från att söka arbete för att delta i en behandlingsåtgärd. 
Olika grupper på arbetsmarknaden berörs på olika sätt av dessa 
förutsättningar. Utredningen kan konstatera att sjukförsäkringens 
regelverk till stor del utgår från att försäkrade personer har en fast 
anställning, en längre visstidsanställning eller är arbetslösa. Reglerna 
för förebyggande sjukpenning är inget undantag. 

Som framgår av avsnittet om arbetsmarknadens utveckling hade 
ungefär 760 000 personer av de anställda i arbetskraften inte en fast 
anställning i augusti 2020. Det motsvarar 17 procent av alla anställda 
i Sverige. Det är således en mycket stor del av arbetskraften som inte 
omfattas av fasta anställningar, men inte heller är arbetslösa.  

Nedan berörs olika gruppers incitament och möjligheter att ta del 
av förmånen och eventuella problem som kan uppstå vid tillämp-
ningen av regelverket. 

Rehabiliteringen som genomförs ersätts på andra sätt 

En tänkbar möjlighet, som utredningen menar sannolikt utgör en 
viktig förklaring till att förmånen inte används mer än vad som är 
fallet, är att medicinsk behandling och rehabilitering sker, men att 
försäkrade inte ansöker om förebyggande sjukpenning eftersom 
rehabiliteringen ersätts på andra sätt. 

Många försäkrade arbetar i yrken där arbetstiden är flexibel, eller 
där exempelvis kollektivavtal tillåter att personen gör besök hos 
läkare eller sjukgymnast på betald arbetstid. För dessa grupper är 
möjligheten till ersättning genom förebyggande sjukpenning för åt-
gärden inte intressant. 
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Anställda 

Försäkrade med en tillsvidareanställning eller längre tidsbegränsad 
anställning utgör huvudgruppen för användandet av förebyggande 
sjukpenning. När reglerna skrevs utgjorde denna grupp den domi-
nerande delen på arbetsmarknaden. 

Intermittent anställda 

Intermittent anställda, eller behovsanställda, räknas enligt rådande 
rättsläge som anställda i sjukförsäkringens mening endast för de 
perioder då avtal fattats om utförande av arbete. Under övrig tid 
räknas dessa personer som arbetslösa.80 

ISF gör i sin rapport 2020:6 bedömningen att reglerna inte fung-
erar för denna grupp personer som har korta behovsanställningar, 
eftersom reglerna utgår från att personer är antingen anställda eller 
arbetslösa. ISF menar att det inte är rimligt att dessa personer ska 
riskera att behöva avstå från arbetstillfällen för att kunna delta i 
behandling eller rehabilitering.81 

Egenföretagare 

Personer med enskild firma kan precis som anställda beviljas före-
byggande sjukpenning. Förutsättningarna är att personen har en 
ökad sjukdomsrisk eller en sjukdom som riskerar att påverka arbets-
förmågan, att man på grund av behandlingen eller rehabiliteringen 
behöver avstå från arbete under minst en fjärdedel av sin arbetstid 
per dag, att man blivit ordinerad behandlingen av en läkare, att man 
går miste om arbetsinkomst som är sjukpenninggrundande och är 
försäkrad i Sverige. Ersättningen baseras på den försäkrades SGI. 

Arbetslösa 

Om den försäkrade genomgår en medicinsk behandling eller medi-
cinsk rehabilitering kan ersättning lämnas. I så fall ska arbetsför-
mågan anses nedsatt i den utsträckning som den försäkrade på grund 

 
80 Se ex SOU 2020:26. 
81 ISF 2020:6, s. 93. 
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av behandlingen eller rehabiliteringen är förhindrad att förvärvs-
arbeta. Det avgörande i regelverket om förebyggande sjukpenning är 
att man genom den medicinska förebyggande behandlingen ska vara 
förhindrad att utföra förvärvsarbete. Det krävs emellertid inte att 
man faktiskt har en anställning. Att sjukpenning i förebyggande 
syfte också kan betalas ut vid arbetslöshet kan uttolkas av andra 
meningen i 28 kap.11 § SFB, vars lydelse inte utesluter arbetslösa 
försäkrade. Denna tolkning klargjordes genom rättsfallet HFD 2019 
ref. 41. Om den försäkrade är arbetslös ska dock bara sådan tid som 
denne är förhindrad att söka arbete på grund av behandlingen eller 
rehabiliteringen beaktas. En arbetslös försäkrad som behöver avstå 
från att söka arbete eller ta ett arbete på grund av en medicinsk be-
handling eller rehabilitering kan således få förebyggande sjukpenning.  

Många arbetslösa saknar SGI. Det är särskilt vanligt om man 
tidigare varit sjukskriven men sedan inte skyddat SGI vid ett avslag 
om sjukpenning. Följden för dessa personer är att de inte kan beviljas 
förebyggande sjukpenning. Även om behandlingsplanen är godkänd 
för t.ex. missbruksvård på behandlingshem saknas den grundlägg-
ande rätten till ersättning genom den förlorade SGI:n och resultatet 
blir avslag på ansökan om ersättning. 

Deltagare i arbetsmarknadspolitiska program 

Personer som deltar i arbetsmarknadspolitiska program och som till 
följd av förebyggande medicinsk behandling är förhindrade att delta 
i programmet, kan enligt nuvarande regelverk inte få förebyggande 
sjukpenning, och inte heller aktivitetsstöd, vid frånvaro från pro-
grammet. Detta beror på att förebyggande sjukpenning baseras på 
den försäkrades SGI och att sådan SGI är vilande under tid i arbets-
marknadspolitiskt program. Alla personer som deltar i arbetsmark-
nadspolitiska program har inte heller någon upparbetad SGI. 
Dessutom finns det inget undantag i förordningen (2017:819) om 
ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser, att dessa 
personer kan få aktivitetsstöd även om de inte deltar i insatser som 
ingår i programmet p.g.a. han eller hon får förebyggande medicinsk 
behandling.  

Med nuvarande regelverk blir således en uttalad effekt för denna 
grupp att det inte är möjligt att delta i medicinsk behandling eller 
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rehabilitering utan att man också står utan ersättning för motsvar-
ande tid. Det får anses föreligga stor risk att dessa personer därmed 
avstår från att delta i sådan behandling som hade kunnat förebygga 
framtida sjukdom och arbetsoförmåga. 

20.5 Konsekvenser av regelverket, tillämpningen 
och att få försäkrade beviljas förebyggande 
sjukpenning 

I tidigare avsnitt har utredningen kunnat konstatera att få försäkrade 
använder sig av förmånen sjukpenning i förebyggande syfte och att 
Försäkringskassan beviljar få försäkrade ersättningen. Möjliga för-
klaringar till detta har också undersökts. En fråga som då uppstår är 
vilka effekter dessa olika förklaringar får på enskildas möjligheter att 
delta i behandling och/eller rehabilitering, och genom detta också 
förhoppningsvis undvika sjukdom och arbetsoförmåga. I detta av-
snitt behandlas möjliga effekter och konsekvenser av regelverket och 
tillämpningen samt omständigheten att få försäkrade beviljas för-
månen. 

En viktig utgångspunkt är här åter att förebyggande sjukpenning 
har en viktig funktion att fylla. Ett resultat i ISF:s granskning är att 
såväl Försäkringskassan som hälso- och sjukvården anser att före-
byggande sjukpenning är en viktig länk i arbetet med att förebygga 
sjukdom, nedsatt arbetsförmåga och sjukfrånvaro. Men samtidigt 
anser de att det finns både juridiska och administrativa hinder som 
gör att förmånen inte kan användas i tillräcklig omfattning. ISF kon-
staterar också mot bakgrund av den psykiska och fysiska ohälsan i 
befolkningen att användningen av förmånen inte motsvarar de faktiska 
behov som finns.82 

Detta innebär således att dagens regelverk och tillämpning har ett 
antal oönskade effekter som bl.a. innebär att personer inte får den 
behandling eller rehabilitering de egentligen skulle ha nytta av, att 
sjukdom inte förebyggs i den utsträckning som vore möjligt och 
önskvärt och att detta särskilt gäller den psykiska ohälsan.  

 
82 ISF 2020:6, s. 89. 
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20.5.1 Konsekvenser av att ersättning endast kan lämnas 
för den faktiska tid som behandlingen eller 
rehabiliteringen tar 

Enligt bestämmelsen om sjukpenning i 27 kap.2 § SFB har en för-
säkrad rätt till sjukpenning vid sjukdom som sätter ned hans eller 
hennes arbetsförmåga med minst en fjärdedel. För en försäkrad som 
skulle ha arbetat åtta timmar krävs det alltså att behandlingen tar 
minst två timmar den dagen. Det krävs också att behandlingen fak-
tiskt inte kan genomföras utanför arbetstid. Om den försäkrade inte 
har behövt avstå från arbete, till exempel om behandlingen kan ut-
föras på ledig tid, ska sjukpenning inte betalas ut. Av denna anled-
ning har t.ex. sjukpenning i förebyggande syfte inte betalats ut för 
tid som den försäkrade har haft semester, eftersom han eller hon då 
inte har behövt avstå från förvärvsarbete.83  

Utredningen har dragit slutsatsen att reglerna om ersättnings-
nivåer utgör en delförklaring till det begränsade användandet av för-
månen. Men den bristande flexibilitet som finns inbyggd i regel-
verket får också flera konsekvenser. 

 Personer med lindrig eller medelsvår psykisk hälsa kan ha svårt 
att delta i behandling och rehabilitering eftersom de ofta inte kan 
få ersättning för förlorad inkomst genom den förebyggande sjuk-
penningen. Många av de behandlingar eller rehabiliteringar som 
personer deltar i för att förebygga sjukdom och nedsatt arbets-
förmåga pågår under kortare tid än en fjärdedel av arbetstiden, 
det vill säga mindre än två timmar av en normal arbetsdag. Ett 
exempel är KBT-behandling – kognitiv beteendeterapi – som är 
ett behandlingsprogram som vanligtvis pågår under en timme per 
vårdbesök. Det är en behandling som går ut på att personen aktivt 
övar sig på att förändra tankar, känslor och beteenden som be-
gränsar hen i livet. Därför ingår även hemuppgifter mellan vård-
besöken. Denna behandling, som riktar sig till personer med till 
exempel ångest och stressymptom, når vanligtvis inte upp till 
kravet på en fjärdedel av arbetstiden.  

 Personer med låg inkomst är en särskilt utsatt grupp, eftersom 
det kan bli ekonomiskt betungande eller inte ens möjligt att delta 
i behandling eller rehabilitering utan ersättning för inkomstför-

 
83 Försäkringskassan, Domsnytt 2013:032 och Kammarrätten i Jönköpings dom i mål nr 6791-12. 
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lust i samband med behandlingen. Om personerna på grund av 
ekonomiska skäl väljer att inte delta i en behandling eller rehabili-
tering kan risken öka att de senare blir sjukskrivna. Begränsningen 
till minst en fjärdedel av arbetstiden kan göra det svårare för en-
skilda personer och för hälso- och sjukvården att förhindra att 
ohälsa övergår till sjukdom. Det handlar om en stor grupp personer. 

 Hälso- och sjukvården upplever att de ibland är tvingade att över-
driva tiden för olika behandlingar för att patienten ska kunna få 
förmånen, eller få förmånen med en viss ersättningsnivå. I ISF:s 
granskning beskriver personal inom hälso- och sjukvården hur de 
försöker att lägga till eller pussla ihop behandlingar för att nå upp 
till kravet på att behandlingen ska pågå under minst en fjärdedel 
av en arbetsdag. Det betyder att reglerna för förebyggande sjuk-
penning ibland styr vilken eller vilka behandlingar personer får, 
vilket varken är syftet med eller en önskad effekt av förmånen. 

 Effekten av att hälso- och sjukvården sammanlägger flera sådana 
behandlingar under kort tid kan bli overksam eller i värsta fall 
negativ. 

 En ytterligare effekt av regelverket som utredningen kunnat obser-
vera genom såväl egna kontakter med bl.a. Försäkringskassans 
handläggare som genom ISF:s rapport är att restiden till och från 
en behandling eller rehabilitering kan vara avgörande för om en 
person får rätt till förmånen. Det betyder att två personer som 
genomgår samma behandling eller rehabilitering kan få olika 
beslut om rätten till förmån.84 I Försäkringskassans tillämpning 
av reglerna för förebyggande sjukpenning räknas restid till och 
från behandlingen eller rehabiliteringen in i beräkningen av den 
tid som personen har behövt avstå från att arbeta. Det kan inne-
bära att en person som har lång restid kan uppfylla kravet om minst 
en fjärdedel av arbetsdag medan en person med kort restid inte 
uppfyller kravet. Är det långt till orten där en behandling eller 
rehabilitering ges är det alltså mer sannolikt att Försäkrings-
kassan kan bevilja förmånen. Detta får som följd att en effekt av 
tillämpningen är att restiden kan bli avgörande för om en person 
kommer upp i den tid som krävs för att få rätt till förmånen eller 
upp till en annan ersättningsnivå, till exempel från en fjärdedels 

 
84 ISF 2020:6 s. 14. 
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till halv förmån. I praktiken innebär det att en person som ska 
delta i en timmes behandling och har lång restid till sin vård-
instans kan få rätt till förebyggande sjukpenning, medan en per-
son som ska delta i en timmes behandling och har kort restid inte 
får rätt till förmånen. 

 ISF menar utifrån dessa effekter att kravet på att en person under 
en viss dag måste avstå från sitt arbete med minst en fjärdedel av 
arbetstiden för att få rätt till förebyggande sjukpenning riskerar 
att motverka målen om en jämlik socialförsäkring och en jämlik 
hälso- och sjukvård.85 

20.5.2 Konsekvenser för enskildas möjligheter att delta 
i behandling eller rehabilitering 

I avsnitt 20.4.5 redogjordes för att en tänkbar förklaring till det be-
gränsade användandet av förebyggande sjukpenning är att hälso- och 
sjukvården drar sig för att skriva behandlingsplaner och uppmana 
den försäkrade att ansöka om förebyggande sjukpenning, samt att 
detta beror på bl.a. att processen är administrativt mödosam och att 
det finns en osäkerhet i godkännandet av behandlingsplaner för 
etablerade behandlingsmetoder. I stället för att skriva ett läkarintyg 
och upprätta en behandlingsplan för en ansökan om partiell före-
byggande sjukpenning använder sig vården av justerade sjukskriv-
ningsgrader. De intervjuade i ISF:s granskning har uppgett att det 
sparar tid och resurser för hälso- och sjukvården.86 

Konsekvensen blir då att den försäkrade får ansöka om sjuk-
penning för nedsatt arbetsförmåga i stället för förebyggande sjuk-
penning. Detta behöver ur ett ekonomiskt perspektiv inte nödvän-
digtvis vara negativt för den försäkrade. Ersättningsnivåerna vid 
förebyggande sjukpenning är desamma som vid sjukpenning för 
nedsatt arbetsförmåga. Men det kan leda till negativa konsekvenser 
att hälso- och sjukvården justerar omfattningen av sjukskrivning 
i stället för att föreslå en person att ansöka om förebyggande sjuk-
penning. En större omfattning av sjukpenning vid nedsatt arbets-
förmåga, i stället för partiell förebyggande sjukpenning, bidrar till att 
personer hålls längre från sitt arbete och sin arbetsplats, vilket kan 

 
85 ISF 2020:6, s. 93. 
86 ISF 2020:6, s. 98. 
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försvåra och försena återgången till arbete. Rätten till sjukpenning 
vid nedsatt arbetsförmåga innebär också en annan typ av prövning 
där det inte är säkert att den försäkrades besvär medför rätt till 
ersättning. 

Tillämpningen av begreppet medicinsk behandling och medicinsk 
rehabilitering medför risk för att behandlingsplaner inte godkänns 

I avsnitt 20.4.2 kunde utredningen konstatera att olika aktörer gör 
olika bedömningar i frågan om medicinsk behandling och rehabili-
tering. Det avser både vem som ska bedöma frågan – Försäkrings-
kassan eller hälso- och sjukvården – och bedömningarna av de enskilda 
behandlingsåtgärderna i sak. Försäkringskassans mer strikta syn på 
vad som kan ingå i begreppet medför att behandlingsplaner med vissa 
inslag av bl.a. sociala och pedagogiska element inte godkänns och 
därmed underkänns också behandlingsplanen helt eller delvis. 

Om enskilda personer möts av olika syn på om den föreslagna 
behandlingen eller rehabiliteringen är lämplig för att minska risken 
för sjukdom och nedsatt arbetsförmåga kan det givetvis drabba per-
sonerna negativt. Det kan exempelvis leda till att de inte får den 
behandling eller rehabilitering som mest sannolikt skulle leda till att 
de inte blir sjuka. 

Tillämpningen av reglerna för förebyggande sjukpenning medför 
att hälso- och sjukvården ibland undviker att rekommendera patien-
ter att ansöka om förebyggande sjukpenning. Det beror på att hälso- 
och sjukvården tror eller misstänker att Försäkringskassan inte 
kommer att godkänna patientens behandlingsplan, eftersom den 
innehåller pedagogiska och sociala inslag och dessutom hemöv-
ningar som patienten ska genomföra mellan besöken hos hälso- och 
sjukvården. Detta gäller särskilt vid behandling eller rehabilitering 
för att förebygga sjukdom, det vill säga vid psykisk eller fysisk ohälsa.  

Effekten av detta blir därmed också att regelverket – trots att av-
sikten har varit just att förebygga sjukdom och uppkomsten av 
arbetsoförmåga – inte förmår hantera dessa situationer i den ut-
sträckning som varit önskvärt. 

ISF:s granskning visar att reglerna för förebyggande sjukpenning 
inte fungerar när det gäller personer som behöver ersättning för 
inkomster som de förlorar på grund av deltagande i behandling eller 
rehabilitering av psykisk ohälsa och diffusa fysiska symtom, det vill 

1227 ( 2864 )



Förmåner vid rehabilitering – sjukpenning i förebyggande syfte SOU 2021:69 

1048 

säga tillstånd av ohälsa där en läkare inte har ställt någon diagnos. ISF 
beskriver detta som ett problem, eftersom psykisk ohälsa drabbar 
många i vårt samhälle och riskerar att öka sjuktalen. 

I ISF:s granskning av förmånen är en av slutsatserna att regel-
verket kring förebyggande sjukpenning försvårar för enskilda att 
delta i behandling eller rehabilitering. Granskningen visar att per-
soner med psykisk ohälsa eller diffusa fysiska besvär har särskilt 
svårt att få ersättning för behandling eller rehabilitering genom den 
förebyggande sjukpenningen, trots att de bör utgöra en stor och vik-
tig målgrupp för förebyggande insatser som ska minska sjukfrån-
varon. Det betyder att en effekt är att förmånen inte används för att 
förebygga sjukdom och nedsatt arbetsförmåga i den utsträckning 
den skulle kunna användas. 

Osäkerhet kring rätt till ersättning hos de försäkrade riskerar medföra 
att behandling eller rehabilitering uteblir 

Som redogjorts för tidigare är i dagsläget Försäkringskassans beslut 
om ett godkännande av behandlingsplan inte ett överklagbart beslut, 
eftersom det inte har några faktiska verkningar när det gäller den 
försäkrade personens rätt till själva ersättningen förebyggande 
sjukpenning. Det innebär att den försäkrade inte kan utgå från att 
beskedet inte kan komma att ändras. HFD:s avgörande och rådande 
rättsläge innebär därför en stor osäkerhet för den försäkrade per-
sonen, som kan få leva i ovisshet om sin rätt till förebyggande sjuk-
penning till dess att han eller hon ansöker och får ett beslut om själva 
förmånen förebyggande sjukpenning som hen kan överklaga. Det 
riskerar i sin tur att få till följd att personer avstår från att delta i 
behandlingar eller rehabilitering som de skulle behöva för att före-
bygga att de blir sjuka eller förkorta tiden de är sjuka och inte kan 
arbeta. 

Utredningen kan vidare konstatera att osäkerhet hos försäkrade 
anges som en faktor också i de workshoppar med handläggare och 
specialister som genomfördes av Försäkringskassan efter den rätts-
liga kvalitetsuppföljningen 2015. I dessa uppgavs att försäkrade upp-
lever förmånen som otrygg.87 I analysdelen av den rättsliga uppfölj-
ningen diskuteras inte närmre vad denna otrygghet bestod i, men 

 
87 Försäkringskassan 2015. 
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uppfattningen kan enligt utredningen ge uttryck för osäkerheter i 
bedömningen, särskilt att ett beslut om godkänd rehabiliteringsplan 
inte medför rätt till ersättning och kan ändras underhand, och alltför 
många faktorer i den administrativa processen för prövning av rätt 
till ersättning. 

20.5.3 Konsekvenser för hälso- och sjukvårdens 
och Försäkringskassans arbete 

En slutsats i ISF:s granskning är att det finns brister i regelverket 
som innebär att reglerna som de tillämpas i dagsläget inte är ända-
målsenliga för vare sig hälso- och sjukvårdens eller Försäkrings-
kassans arbete. Utredningen kan utifrån ISF:s rapport konstatera att 
tillämpningen av regelverket i dagsläget synes leda till konfliktytor 
mellan Försäkringskassan och hälso- och sjukvården. Detta kan till 
viss del bero på okunskap kring förmånen, men är i grunden en kon-
sekvens av ett föråldrat regelverk med svårbedömda rekvisit. 

Förebyggande sjukpenning är en förmån i skärningspunkten 
mellan Försäkringskassan och hälso- och sjukvården. Reglerna för 
förmånen är utformade på ett sätt som gör att tjänstepersoner hos 
Försäkringskassan upplever att myndigheten tvingas att arbeta i 
hälso- och sjukvårdens kompetensområde. ISF menar att en möjlig 
konsekvens av detta är risken att aktörerna brister i ömsesidigt för-
troende för varandra. Det kan också drabba enskilda personer, ge-
nom att de möter olika syn från olika aktörer på frågan om den före-
slagna behandlingen eller rehabiliteringen är lämplig för att minska 
risken för sjukdom och nedsatt arbetsförmåga. 

20.5.4 Konsekvenser för möjligheter till kontroll 

I direktiven nämns att rehabilitering inte längre sker vid arbetsmark-
nadsinstitut eller genom arbetsmarknadsutbildning. Detta skulle 
kunna utgöra risk för bristande kontroll och uppföljning av reha-
biliteringen. 

Utredningen har inte kunnat finna stöd för att det inte skulle vara 
möjligt att tillämpa kontrollmetoder för att den planerade behand-
lingen eller rehabiliteringen utförts som avsett. Försäkringskassan 
har läkarutlåtanden med beskrivning av behandlingsplanen och vad 

1229 ( 2864 )



Förmåner vid rehabilitering – sjukpenning i förebyggande syfte SOU 2021:69 

1050 

behandlingen innehåller, schema för behandlingen och uppgifter om 
hur många timmar man avstår från arbete och ett arbetstidsschema 
från den enskilde. Har den enskilde oregelbundna arbetstider tar 
Försäkringskassan in schema på arbetstider.88 

Däremot finns vissa tecken på att såväl försäkrade som hälso- och 
sjukvården ibland justerar tidsåtgången för en viss behandling eller 
rehabiliteringsåtgärd för att åtgärden ska nå upp till rätt antal tim-
mar.89 Detta tolkar utredningen som ett resultat av att regelverket är 
oflexibelt. 

Enligt Försäkringskassan får myndigheten ibland information 
om att den försäkrade inte deltar i beslutad verksamhet för förebygg-
ande sjukpenning. Informationen kan exempelvis komma ifrån 
anordnaren av rehabiliteringen. Kombination kan också ske med bi-
sysslor, dvs. att den försäkrade under tid med förebyggande sjuk-
penning samtidigt ägnar sig åt bisysslor. 

20.6 Sammantagna slutsatser om förebyggande 
sjukpenning 

Förebyggande sjukpenning är en ersättningsform som i dagsläget 
dras med många problem. Regelverket är inte flexibelt och innehåller 
svårbedömda rekvisit. De relevanta aktörerna – framför allt Försäk-
ringskassan och hälso- och sjukvården – gör dessutom olika bedöm-
ningar av centrala rekvisit och begrepp. Detta, ihop med en otydlig-
het i styrningen och förmånens syfte, utgör enligt utredningen 
sannolika förklaringar till att användandet av förmånen är så begränsat.  

Tillämpningen och det begränsade användandet får i sin tur nega-
tiva effekter som innebär administrativa svårigheter, onödiga sjuk-
skrivningar, orättvisa utfall mellan försäkrade med olika långa res-
tider och i värsta fall utebliven nödvändig behandling av ekonomiska 
skäl.  

Samtidigt finns en uppfattning bland relevanta aktörer att för-
månen borde kunna användas mer för att förebygga ohälsa, sjukdom 
och sjukfrånvaro. Den fyller således ett viktigt syfte. Behandling i 
samband med förebyggande sjukpenning verkar också vara effektivt 
i förebyggande syfte, för att förhindra att ohälsa utvecklas till sjuk-

 
88 Utredningens möte med handläggare på Försäkringskassan. 
89 Utredningens möte med handläggare på Försäkringskassan. 
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dom och arbetsoförmåga. I ISF:s granskning framgår att det är en 
relativt stor grupp som inte hade haft och inte har fått sjukpenning 
vid nedsatt arbetsförmåga efter perioden med förebyggande sjuk-
penning: 56,6 procent av kvinnorna och 70,4 procent av männen. 
Förmånen har för dessa personer sannolikt använts för att göra det 
möjligt för dem att delta i behandling och rehabilitering som gör att 
de kan fortsätta att arbeta eller stå till arbetsmarknadens förfogande. 
ISF drar slutsatsen att förmånen för dessa personer har använts för 
att förebygga ohälsa eller sjukdom som leder till arbetsoförmåga – 
vilket ju är ett av huvudsyftena med förmånen. 

Resultatet i Försäkringskassans rättsliga kvalitetsuppföljningar 
indikerar att behandlingen eller rehabiliteringen i åtminstone en del 
av ärendena inte helt har kunnat förhindra sjukfrånvaro.90 

ISF drar slutsatsen att det är oklart vilken funktion den före-
byggande sjukpenningen ska ha i förhållande till de övergripande 
målen för sjukförsäkringen. Både regeringen och Försäkringskassan 
saknar dessutom en övergripande strategi för att sprida information 
och kunskap om förmånen. Det finns också oklarheter om när före-
byggande sjukpenning ska användas och när sjukpenning vid nedsatt 
arbetsförmåga ska användas. Det handlar ofta om att Försäkrings-
kassan och hälso- och sjukvården inte har en enhetlig bild av vilka 
personer som kan vara aktuella för respektive förmån. Hälso- och 
sjukvården tycker också att det är administrativt betungande att 
skriva ett läkarutlåtande med en behandlingsplan för en ansökan om 
förebyggande sjukpenning. 

ISF:s registerstudie visar att det är vanligt att en person har haft 
sjukpenning vid nedsatt arbetsförmåga innan personen får en period 
med förebyggande sjukpenning. Resultatet betyder att en person 
ofta får förebyggande sjukpenning för att förkorta sjukdomstiden 
och nedsättningen av arbetsförmågan. Det innebär att förmånens 
potential att förebygga att ohälsa övergår till sjukdom och nedsatt 
arbetsförmåga ofta inte används på det sätt det är tänkt, och att för-
månen alltså inte ger så bra resultat som den har potential för. 

Utredningens analys har visat på flera problem med dagens regel-
verk och tillämpningen av detta:  

 Kravet på att behandlingen ska ha sin grund i vetenskap och be-
prövad erfarenhet är strängt i sig. Försäkringskassan tolkar detta 

 
90 Försäkringskassan, 2019:6. 
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som ett krav på evidensbaserad vård vilket innebär ännu högre 
krav. Flera typer av vanliga behandlingsmetoder har svårt att upp-
fylla kraven på evidensbaserad åtgärd. Utredningen har dock även 
kunnat finna tecken på att kravet i praktiken tillämpas mildare i 
handläggningen. Medicinsk kunskap begärs i praktiken inte heller 
ofta in från FMR. 

 En stor effekt av uppställda krav på evidensbaserad behandling 
och rehabilitering är att personer med de vanliga besvären psykisk 
ohälsa eller diffusa fysiska besvär har svårt att få ersättning för 
behandling eller rehabilitering genom den förebyggande sjukpen-
ningen, trots att de torde utgöra en stor och viktig målgrupp för 
förebyggande insatser som ska minska sjukfrånvaron. Det bety-
der att förmånen inte används för att förebygga sjukdom och ned-
satt arbetsförmåga i den utsträckning den skulle kunna användas. 

 Förmånen är administrativt betungande både för de försäkrade 
och läkare, bl.a. med två ansökningar och en rad frågor för läkaren 
att besvara. Från hälso- och sjukvårdens sida upplevs processen 
som betydligt mödosammare än vid vanlig sjukskrivning, vilket 
får till följd att enskilda ibland sjukskrivs i stället för att uppmanas 
att ansöka om förebyggande sjukpenning. 

 Begränsningen till faktisk tid och till minst två timmar om dagen 
utesluter många från ersättningen. Detta slår orättvist mot olika 
försäkrade, särskilt med beaktande av att restid inkluderas. Kon-
sekvensen blir att många behandlingar som inte kommer upp i 
denna tid exkluderas, vilket kan medföra att enskilda måste avstå 
från nödvändig behandling (t.ex. missbruksvård) av ekonomiska 
skäl. 

 Förmånen fungerar inte för vissa grupper på arbetsmarknaden, 
t.ex. behovsanställda och de i arbetsmarknadspolitiskt program, 
där vilande SGI utesluter dessa personer från att kunna få för-
månen. 

 Till skillnad från vad som är fallet vid sjukpenning vid nedsatt ar-
betsförmåga och sjukersättning är bifallsfrekvensen hög men an-
vändandet litet. 
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21 Förmåner vid rehabilitering – 
rehabiliteringsprocessen  

Den praktiska processen för rehabilitering är sammankopplad med 
de ersättningar (förmånerna) som kan beviljas för rehabilitering. 
Därför analyseras rehabiliteringsprocessen i den utsträckning det 
bedöms vara relevant för att komplettera analysen av rehabiliter-
ingsförmånerna.  

21.1.1 Samverkan kring rehabilitering 

Regelverk om samverkan mellan aktörerna 

Samverkan förs ofta fram som en lösning på de utmaningar som 
offentlig förvaltning står inför. Samverkan mellan de inblandade 
aktörerna i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen regleras i en 
mängd olika rättskällor, både sådana som tar sikte på alla myndig-
heter och sådana som riktar sig till särskilda aktörer i denna process.  

Enligt förvaltningslagen ska alla myndigheter inom sina respek-
tive verksamhetsområden samverka med andra myndigheter och i 
rimlig utsträckning hjälpa den enskilde genom att själv inhämta upp-
lysningar eller yttranden från andra myndigheter.1 Enligt myndig-
hetsförordningen ska myndigheter verka för att genom samarbete 
med myndigheter och andra ta till vara de fördelar som kan vinnas 
för enskilda samt för staten som helhet.2 

Försäkringskassan ska vidare enligt socialförsäkringsbalken sam-
ordna och utöva tillsyn över de insatser som behövs för rehabili-
teringsverksamheten.3 Försäkringskassan ska vidare, om den försäk-
rade går med på det, i arbetet med rehabiliteringen samverka med 

 
1 8 § förvaltningslagen (2017:900). 
2 6 § andra stycket myndighetsförordningen (2007:515). 
3 30 kap. 8 § SFB. 
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den försäkrades arbetsgivare och arbetstagarorganisation, hälso- och 
sjukvården, socialtjänsten, Arbetsförmedlingen och andra myndig-
heter som berörs av rehabiliteringen av den försäkrade. Försäkrings-
kassan ska också verka för att dessa organisationer och myndigheter 
var och en inom sitt verksamhetsområde vidtar de åtgärder som 
behövs för en effektiv rehabilitering av den försäkrade.4 Enligt för-
ordningen med instruktion för Försäkringskassan ska myndigheten 
samverka med berörda myndigheter, kommuner och regioner samt 
andra berörda parter för att bedriva en effektiv och rättssäker verk-
samhet och särskilt verka för att felaktiga utbetalningar inte görs. 
Försäkringskassan ska också samverka med Arbetsförmedlingen, 
Arbetsmiljöverket och Socialstyrelsen i syfte att uppnå en effektiv 
användning av tillgängliga resurser inom rehabiliteringsområdet. I 
sistnämnda syfte ska Försäkringskassan vidare träffa överenskommel-
ser med kommun, region eller Arbetsförmedlingen samt bedriva 
finansiell samordning enligt lagen (2003:1210) om finansiell samord-
ning av rehabiliteringsinsatser.5 

Även regionerna har ett samverkansansvar. Enligt lagen om 
koordineringsinsatser för sjukskrivna patienter ska regionen erbjuda 
koordineringsinsatser till sjukskrivna patienter efter behov, för att 
främja deras återgång till eller inträde i arbetslivet. Om en patient som 
erbjuds sådana insatser kan antas ha behov av rehabiliteringsåtgärder 
enligt 30 kap. SFB ska regionen informera Försäkringskassan om det, 
om patienten samtycker till att informationen lämnas.6 

Enligt lagen om finansiell samordning får vidare finansiell sam-
ordning bedrivas mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, 
kommun och region för att uppnå en effektiv resursanvändning. 
Insatserna inom denna samordning ska syfta till att individer som är 
i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser uppnår eller förbättrar 
sin förmåga att utföra förvärvsarbete.7 

Enligt utredningen Nationell samordnare för en välfungerande 
sjukskrivningsprocess är nuvarande lagar, förordningar och de upp-
drag som ges myndigheterna i regleringsbrev och i regeringsuppdrag 
inte är tillräckliga för att myndigheterna på eget initiativ ska samverka 

 
4 30 kap. 10 § SFB. 
5 5 § förordning (2009:1174) med instruktion för Försäkringskassan. Se även 14 § förordning 
(2007:1030) med instruktion för Arbetsförmedlingen, 7 § förordning (2007:913) med 
instruktion för Arbetsmiljöverket och 12 § förordning (2015:284) med instruktion för Social-
styrelsen. 
6 1 och 4 §§ lagen (2019:1297) om koordineringsinsatser för sjukskrivna patienter.  
7 1 och 2 §§ lagen(2003:1210) om finansiell samordning. 
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för att sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen ska stödja 
individen åter till arbetsförmåga och arbete.8 Den utredningen 
rekommenderar därför att Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, 
Socialstyrelsen, Arbetsmiljöverket och Myndigheten för arbetsmiljö-
kunskap ska ges i uppdrag att samverka för en välfungerande sjuk-
skrivnings- och rehabiliteringsprocess i syfte att stödja individen att 
återfå arbetsförmåga så att hen kan återgå i, eller söka, arbete. 
Försäkringskassan rekommenderas att ges i uppdrag att samordna 
samverkan mellan aktörerna för en välfungerande sjukskrivnings- 
och rehabiliteringsprocess. Aktörerna rekommenderas också utveckla 
former för samverkan på strukturell nivå som konkretiserar upp-
draget att samverka och ger förutsättningar att hantera brister i 
samverkan. Aktörerna bör enligt den utredningen teckna en över-
enskommelse som tydliggör hur de ska samverka, skapa en styrgrupp 
för en sådan överenskommelse, dela information om processpå-
verkande förändringar med varandra på ett strukturerat sätt och ge-
mensamt ta fram samhällsinformation om sjukskrivnings- och reha-
biliteringsprocessen.9 

Att rehabiliteringsprocessen regleras i olika  
bestämmelser medför otydligheter 

Rehabiliteringsprocessens delar regleras i en mängd olika bestäm-
melser. Detta kan skapa otydligheter som kan leda till att samverkan 
mellan de berörda aktörerna försvåras. Enligt utredningen Nationell 
samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess kan det fak-
tum att olika regelverk reglerar olika delar av sjukskrivnings- och 
rehabiliteringsprocessen göra det svårt för aktörerna att veta vad 
som gäller, och i förlängningen till att individen får motstridig eller 
felaktig information eller fel stöd. Nämnda utredning lyfter tre ex-
empel: att arbetsgivares ansvar i sjukskrivnings- och rehabiliterings-
processen regleras i flera bestämmelser, omplacering har en bety-
delse i arbetsrätten och en annan betydelse i socialförsäkringsbalken 
samt att flera aktörer utformar planer för återgång i arbete. Ut-
redningen Nationell samordnare för en välfungerande sjukskriv-
ningsprocess bedömer att lagstiftningens konstruktion kan skapa 
problem i samverkan men att den i sig inte är motstridig. Snarare är 

 
8 SOU 2020:24. 
9 SOU 2020:24,s. 20. 
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det överlappande ansvar och ordval som skapar oklarheter. Lösningen 
på de beskrivna problemen ligger därför inte i huvudsak i att för-
ändra den befintliga lagstiftningen. Nämnda utredning bedömer att 
aktörerna i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen har ett ansvar 
att samverka för att nämnda typ av problem kan undvikas i så hög 
utsträckning som möjligt. Samverkan skulle bland annat underlättas 
om de inblandade aktörerna hade en gemensam terminologi.10 

Sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessens paradox 

Enligt utredningen Nationell samordnare för en välfungerande sjuk-
skrivningsprocess består sjukskrivnings- och rehabiliteringsproces-
sens paradox i att rätten till ersättning från sjukförsäkringen bygger 
på arbetsoförmåga samtidigt som ett av processens syften är att leda 
till att en individs arbetsförmåga ska kunna tas tillvara. Enligt utred-
ningen är det en utmaning för aktörerna som ska stödja individen 
genom processen att hantera paradoxen eftersom flera av aktörerna 
har dubbla uppdrag och eftersom paradoxen riskerar att skapa miss-
tro mellan hälso- och sjukvården och Försäkringskassan. Läkare ska 
endast ordinera sjukskrivning när de bedömer att sjukskrivning är 
nödvändig ur ett medicinskt perspektiv och informera andra aktörer 
om individens möjligheter att kunna återfå arbetsförmåga. Försäk-
ringskassans handläggare ska bedöma om individens arbetsförmåga 
är nedsatt på grund av sjukdom och samtidigt bedöma om det finns 
möjligheter för individen att återfå arbetsförmåga. 

Enligt nämnda utredning kan uppvisandet av förmåga leda till att 
den ekonomiska ersättningen dras in. Detta faktum kan leda till att 
individen och andra runt denne medvetet eller omedvetet förstärker 
oförmågan i syfte att trygga den enskildes försörjning. Informa-
tionen i läkarintyget ska likväl tillgodose såväl behovet av att bedöma 
rätt till frånvaro och ersättning som behovet av att förse aktörerna i 
processen med information om potential för rehabilitering. Hand-
läggaren från Försäkringskassan ska kunna lita på att läkaren gjort 
en saklig bedömning utifrån sin roll. Samtidigt ska läkaren kunna lita 
på att Försäkringskassan tar emot information om individens poten-
tial utan att nödvändigtvis ta informationen om rehabiliteringspo-
tential som intäkt för att arbetsförmåga redan finns. 

 
10 SOU 2020:24,s. 154. 
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Hälso- och sjukvården och Försäkringskassan har olika uppdrag 
i sjukskrivningsprocessen och det är inte meningen att konsensus 
mellan aktörerna ska föreligga i samtliga fall. Nämnda paradox kan 
dock leda till att läkare inte alltid uttrycker om en individ har reha-
biliteringspotential i läkarintyget, med anledning av att det kan finnas 
en risk för att Försäkringskassan tolkar rehabiliteringspotential som 
att individen har arbetsförmåga. När detta händer skadas tilliten mellan 
hälso- och sjukvården och Försäkringskassan. För att individen ska 
uppfatta processen som begriplig behöver det finnas hög tillit mellan 
aktörerna, i meningen att aktörerna har förtroende för att den andra 
aktören gör rätt utifrån sitt uppdrag.11 

21.1.2 Vad är effektiv rehabilitering?  

Försäkringskassans utredning av rehabiliteringsbehov i sjukfall  

Utredningen En trygg sjukförsäkring med människan i centrum har 
berört frågan om rehabilitering.12 Utredaren har bl.a. kommit fram 
till att det saknas ett ställningstagande avseende den försäkrades behov 
av rehabilitering i de flesta sjukpenningärendena. Vidare genomförs 
få åtgärder för att underlätta den försäkrades återgång i arbete; anta-
let avstämningsmöten med arbetsgivare och sjukskrivande läkare har 
exempelvis minskat.13 Minskningen går igen också i antalet försäk-
rade som beviljas rehabiliteringsersättning för deltagande i arbets-
livsinriktad rehabilitering och de personer som beviljas sådan ersätt-
ning får det allt senare under sjukfallen. Utredarens uppfattning är 
att en konsekvens blir att försäkrade inte har fått sina möjligheter till 
rehabilitering utredda innan dag 181 i sjukfallen, då arbetsförmågan 
ska bedömas mot normalt förekommande arbete på arbetsmarknaden. 

Svårigheter kring definitioner av rehabiliteringsbegreppen 

I avsnitt 18.1 har begreppet rehabilitering berörts. Begreppet inne-
fattar i vart fall tre olika varianter – medicinsk, arbetslivsinriktad och 
social rehabilitering. Som tidigare konstaterats finns det svårigheter 

 
11 SOU 2020:24, s. 144–147. 
12 SOU 2020:06. 
13 Antalet avstämningsmöten har sjunkit från 61 216 under 2016 till 38 671 under 2018, se 
Försäkringskassans årsredovisning för 2018. 
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med innebörden och definitionen av begreppen. I en underlagsrapport 
till den Parlamentariska socialförsäkringsutredningen konstaterade 
ISF att det inte är lätt att definiera arbetslivsinriktad rehabilitering 
eller att särskilja den från medicinsk rehabilitering.14 Svårigheten 
med att definiera och avgränsa vad som ska betraktas som arbetslivs-
inriktad rehabilitering gör att det inte heller är lätt att ge en samstäm-
mig bild av dess effekter, ej heller för andra rehabiliteringsinsatser. 
ISF redogjorde vidare för att arbetslivsinriktad rehabilitering på ett 
övergripande plan handlar om åtgärder som syftar till att den som 
drabbas av arbetsoförmåga ska återfå densamma samt ges förutsätt-
ningar att försörja sig själv genom förvärvsarbete. Det finns dock 
andra skäl att vara sjukfrånvarande än de rent hälsomässiga och dessa 
skäl kan vara svåra att både identifiera och därmed att rehabilitera. 
Hälsa och arbetsförmåga är inte binära tillstånd, utan sjuklighet och 
hälsa är tillstånd som varierar beroende med det känslomässiga till-
ståndet. Om arbetstagarnas närvaro kontrolleras eller om de finan-
siella kostnaderna för sjukfrånvaro är höga, kommer de också vid 
varje hälsoläge vara mindre frånvarande än om kontrollen är låg eller 
kostnaden låg. Graden av sjuklighet bland dem som är sjukskrivna 
beror därför på hur institutionerna är uppbyggda. På en dåligt fun-
gerande arbetsplats i ett system med höga ersättningsnivåer, låga 
kostnader för arbetsgivare och låg grad av kontroll är graden av sjuk-
lighet högre än på en välfungerande arbetsplats i ett system med låga 
ersättningsnivåer, höga kostnader för arbetsgivare och hög grad av 
kontroll. De sjukskrivna individernas incitament att komma tillbaka 
till arbetsplatsen är därför olika från individ till individ. Vidare är 
incitamenten för arbetsgivaren att förbättra arbetsmiljö och att för-
söka hitta lösningar väldigt olika. I jämförelse med länder som 
Danmark, Finland, Nederländerna, Norge, Storbritannien och 
Tyskland har arbetsgivare i Sverige endast ett litet ansvar för arbets-
tagarens återgång i arbete och jämförelsevis mycket låga kostnader 
för sjukförsäkringen. 

 
14 ISF 2015, underlagsrapport till Parlamentariska socialförsäkringsutredningen. 
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Vilka rehabiliteringsinsatser är effektiva – och när 
bör de genomföras? 

Ändamålsenlig rehabilitering som möjliggör att den försäkrade på 
kortast tid kan återfå arbetsförmåga och återgå till i sitt ordinarie 
arbete, alternativt genom omställning kan använda sin arbetsförmåga 
i ett annat arbete är eftersträvansvärt. En relevant fråga är därmed 
vilka insatser som är effektiva när det gäller både skyndsam och var-
aktig återgång i arbete för personer med nedsatt arbetsförmåga. 
Dessutom är det angeläget att rätt insatser sätts in i rätt tid i det 
enskilda fallet. En uttalad utgångspunkt i direktiven för denna ut-
redning är också att en omställning som är hållbar för individen och 
som är önskvärd ur ett samhällsperspektiv bör eftersträvas.  

Tidiga initiativ i form av utredning och genomförande av rehabili-
teringsinsatser anses allmänt som en viktig byggsten i rehabiliter-
ingskedjan. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har också 
ett gemensamt uppdrag att identifiera och möta behov av rehabiliter-
ingsinsatser så tidigt som möjligt för personer som får sjukpenning 
eller aktivitetsersättning och som har behov av aktiva insatser.  

I många sammanhang anges att långvariga sjukskrivningar och från-
varo från arbetet försämrar möjligheterna att återgå i arbete.15 I en 
rättslig kvalitetsuppföljning från 2016 konstaterar Försäkringskassan 
att det generellt sett finns begränsat stöd för att arbetslivsinriktad 
rehabilitering har effekt på sjukfrånvaro, samt att begreppet arbets-
livsinriktad rehabilitering är vagt och mångfacetterat.16 Ett problem 
som en rad utredningar har påpekat är att kunskapen om effektiva 
insatser som kan hjälpa sjukskrivna tillbaka till arbetet är bristfällig. 
Det är bl.a. brist på effektstudier. Utredningen En trygg sjukför-
säkring med människan i centrum anser också att innebörden av be-
greppet arbetslivsinriktad rehabilitering är oklart, vilket gör det svårt 
att göra sammanställningar om effekter.17 I utredningens betänkande 
(SOU 2020:06) finns en litteraturöversikt om kunskapsläget gäll-
ande arbetslivsinriktad rehabilitering för att främja tidig återgång i 
arbete efter sjukfrånvaro orsakad av psykisk ohälsa eller besvär i 

 
15 Se t.ex. prop. 2007/08:136, s. 61. 
16 Försäkringskassan, rättslig kvalitetsuppföljning 2016:2. Se även SOU 2015:21, där det fram-
hålls att forskning visar att återgång i arbete i sig ofta kan påskynda tillfrisknandet och stärka 
den enskildes självtillit även om arbetsförmågan inte är helt återställd.  
17 SOU 2020:6. Problembilden beskrivs även i SOU 2015:21. 
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rörelseorganen.18 I översikten anges bl.a. att när det gäller besvär i 
rörelseorganen har insatser som tillhandhålls av flerprofessionella 
team bättre effekt än enstaka insatser för återgång i arbete. Flertalet 
översikter fann också att arbetslivsinriktad rehabilitering som inne-
fattar arbetsplatsen eller på annat sätt är arbetsriktad har större 
möjligheter att bidra till återgång i arbete. Översikterna som behand-
lade arbetslivsinriktad rehabilitering vid psykiska besvär visade ett 
svagare stöd för att insatser för arbetslivsinriktad rehabilitering har 
effekt.19 I forskningsöversikten anges att den sammanvägda slutsat-
sen är att arbetslivsinriktad rehabilitering som innefattar arbetsplat-
sen eller på annat sätt är arbetsinriktad är mer effektiv för att minska 
antalet sjukskrivningsdagar och/eller för återgång i arbete än insatser 
som görs fristående från arbetsplatsen, oavsett om man är sjukskri-
ven på grund av besvär i rörelseorganen eller psykisk ohälsa. Enligt 
denna litteraturöversikt saknas översikter med fokus på arbetslivs-
inriktad rehabilitering som syftar till att påverka arbetsorganisation 
eller psykosocial arbetsmiljö. 

Även tidigare översikter pekar på att forskningen entydigt visar 
att åtgärder riktade mot arbetsplats och arbetsförhållanden har en 
betydelsefull effekt på återgång i arbete. Denna slutsats kom även 
det av regeringen tillsatta Rehabiliteringsrådet fram till i sitt slut-
betänkande. ISF menar att åtgärder genomförda på arbetsplatsen har 
en mer positiv effekt än andra åtgärder inom arbetslivsinriktad 
rehabilitering.20 En typ av arbetsplatsåtgärd är att anpassa arbetet. 
Detta kan handla om att anpassa arbetsuppgifter, själva arbetsplat-
sens utformning eller arbetets organisation. Även byte av arbets-
uppgifter antingen inom ramen för befintlig anställning eller till en 
ny anställning, byte av arbetsgrupp etc. kan inbegripas i begreppet 
anpassning. Effekten av anpassningsåtgärder vid psykisk ohälsa är 
dock otillräckligt studerad. 

Frågan om tidsaspekten vid rehabilitering, när i sjukfallen insatser 
bör påbörjas, har också granskats med skiftande resultat och slutsat-
ser. Vissa studier visar att rehabiliterande åtgärder inte kan tas 

 
18 SOU 2020:06, i litteraturöversikt av Agneta Blomberg & Gunnel Hensing, Avdelningen för 
samhällsmedicin och folkhälsa. Institutionen för medicin, Sahlgrenska akademin. Göteborgs 
universitet. I kartläggningen ingick 13 litteraturöversikter om besvär i rörelseorganen och 6 st 
om psykiska besvär. Dessutom inkluderades två andra typer av översikter.  
19 Antalet översikter var färre inom området psykisk ohälsa (och också antalet studier som 
ingick i översikterna), varför man får man vara mer försiktig när man drar slutsatser av dessa. 
20 ISF 2011, Arbetslivsinriktad rehabilitering, underlagsrapport nr 7 till den Parlamentariska 
socialförsäkringsutredningen. 
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tillvaras av den försäkrade i ett alltför tidigt skede under sjukskriv-
ningsprocessen, eftersom själva sjukdomen och dess förlopp då domi-
nerar. Rehabilitering blir därför mer betydelsefullt i ett något senare 
skede, när den egna motivationen och arbetets art kan vara avgör-
ande.21 I nyss nämnda forskningsöversikt i SOU 2020:06 var frågan 
om betydelsen av tidiga insatser inte en huvudfråga. I översikten 
fanns samtidigt flera studier som diskuterar vilken roll tidsaspekten 
har. I litteraturöversikterna om rörelseorganens besvär föreslår de 
flesta att tidiga insatser är bra. När det gäller psykisk ohälsa är bilden 
inte lika tydlig i denna översikt, men vissa forskare framhåller att det 
är viktigt att tidigt identifiera psykiska besvär och kunna erbjuda 
relevant behandling för att minska risken för försämring.22 

I en rapport från ISF redovisas resultaten från ett experiment som 
genomfördes vid Försäkringskassan 2007 i samarbete med Institutet 
för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU).23 I experimentet 
fick en behandlingsgrupp hjälp tidigare i sjukfallet än en kontroll-
grupp. Hjälpen bestod av en s.k. Sassam-kartläggning och ett avstäm-
ningsmöte, som båda syftar till att öka möjligheterna att återgå i 
arbete. Resultaten visar att de som deltog i Sassam tidigt i sjukfallet 
på kort sikt i högre utsträckning blev kvar i sjukskrivning och på 
längre sikt i högre grad övergick till sjukersättning. Effekterna åter-
fanns för både anställda och arbetslösa men är tydligare för arbets-
lösa; dessa återgick alltså till arbetslöshet i lägre utsträckning. Resul-
taten belyser svårigheterna med ett tidigt agerande i sjukskrivnings-
processen. En tolkning av resultaten som ISF gör är att det är svårig-
heterna med att särskilja individer i behov av rehabilitering från dem 
med förhållandevis låga kostnader att kvarstå i sjukskrivning som är 
orsaken till effekterna. Arbetslösa har t.ex. en sämre ställning på 
arbetsmarknaden än anställda, och de ekonomiska drivkrafterna att 
lämna sjukskrivning är därför i genomsnitt lägre. Vissa arbetslösa 
kan också vinna ekonomiskt på att vara sjukskrivna.  

Resultaten kan anses stödja annan forskning som visat på att in-
satser kan ha en inlåsande effekt och förlänga sjukskrivningar, bland 
annat genom att förstärka en sjukdomsbild hos den enskilde. Trots 
de påvisade riskerna med tidiga insatser konstaterar ISF att det ändå 
är troligt att de haft positiva effekter för vissa grupper av sjukskrivna. 

 
21 Se t.ex. SOU 2011:15. 
22 SOU 2020:6. 
23 ISF 2011:17. 

1241 ( 2864 )



Förmåner vid rehabilitering – rehabiliteringsprocessen SOU 2021:69 

1062 

Exempelvis bör sjukskrivna som de facto hade behov av insatser där-
med kunnat få dessa tidigare i sjukfallet. För att tidiga insatser ska ha 
en gynnsam effekt för möjligheterna att återgå i arbete krävs enligt ISF 
således att rätt person får rätt insats. Om så inte sker riskerar åter-
gången i arbete att minska och sjukfrånvaron öka.24 

2014 genomförde ISF återigen en granskning av Sassam och av-
stämningsmöte för att studera effekterna av metoderna med avse-
ende på de sjukskrivnas återgång i arbete.25 I analysen nyttjades det 
faktum att handläggare har olika attityder till nyttan av utredningar 
som en hjälp för sjukskrivna att återvända till arbetslivet och därför 
använder dem i varierande grad. Detta skapar en experimentell situa-
tion där jämförbara sjukskrivna med olika sannolikhet kommer att 
genomgå en utredning beroende på vilken handläggare de tilldelas. 
Huvudresultatet i rapporten är att dessa utredningar inte förkortar 
sjukskrivningarna och ökar återgången i arbete. Tvärtom minskar 
enligt denna studie återgången i arbete efter ett genomfört avstäm-
ningsmöte. Resultaten tyder enligt ISF också på att Sassam reducerar 
återgången i arbete, åtminstone om utredningen erbjuds tidigt under 
sjukskrivningsperioden.  

En möjlig förklaring till de negativa effekterna av framför allt 
avstämningsmöten är att utredningarna inte hjälper handläggarna att 
ta reda på vilka personer som kan bli hjälpta av en rehabiliterings-
insats. I rapporten konstateras att sjukskrivna som deltog i ett avstäm-
ningsmöte i högre utsträckning även blev föremål för arbetslivsinrik-
tad rehabilitering. Ett annat resultat i rapporten är att de negativa 
effekterna av utredningarna tenderar att avta ju senare i sjukfallet de 
genomförs. Det beror enligt ISF sannolikt på att de negativa kon-
sekvenserna av utredningarna minskar när de ges till sjukskrivna som 
har en längre förväntad sjukskrivningstid. 

I Försäkringskassans rättsliga kvalitetsuppföljning från 201626 
undersökte myndigheten de försäkrades arbetsförmåga efter genom-
gången arbetslivsinriktad rehabilitering, dvs. vad som hänt efter 
rehabiliteringen samt om de försäkrade hade återgått i arbete eller 
inte. Av de ärenden där rehabiliteringen hade avslutats hade den 
försäkrade helt återfått sin arbetsförmåga i 31 procent av ärendena. 
I 26 procent av ärendena hade den försäkrades arbetsförmåga till viss 

 
24 ISF 2011:17. 
25 ISF 2014:21. 
26 Försäkringskassan, Rättslig kvalitetsuppföljning 2016:2. 

1242 ( 2864 )



SOU 2021:69 Förmåner vid rehabilitering – rehabiliteringsprocessen 

1063 

del förbättrats, men han eller hon var fortfarande sjukskriven till någon 
del. I 37 procent av ärendena var arbetsförmågan fortfarande nedsatt 
i samma omfattning som innan rehabiliteringen.27 I dessa fall hade 
alltså rehabiliteringen inte medfört att den försäkrade kunnat minska 
sin sjukskrivningsgrad, i vart fall inte under den tidsperiod som stu-
derades i uppföljningen. Arbetslivsinriktad rehabilitering hade varit 
effektiv i 57 procent av fallen. Myndigheten konstaterar att det emel-
lertid är svårt att dra några bestämda slutsatser av utfallet, bl.a. efter-
som det inte går att veta hur arbetsförmågan hade utvecklats om re-
habiliteringen inte hade genomförts, om den hade satts in vid en annan 
tidpunkt – tidigare eller senare – under sjukfallet samt p.g.a. att det kan 
behövas ett längre tidsperspektiv för att kunna utvärdera effekterna. 

21.1.3 Slutsatser rörande den faktiska 
rehabiliteringsprocessen 

Samverkan kring rehabiliteringsprocessen 

Samverkan förs ofta fram som en lösning på de utmaningar som 
offentlig förvaltning står inför.28 Utredningen Nationell samordnare 
för en välfungerande sjukskrivningsprocess lyfter att många hinder 
för samverkan kan vara svåra att lösa genom lagstiftning. Hinder 
som kommer av att ansvarsområden överlappar, att begrepp definie-
ras och används olika samt att aktörerna ibland har begränsad för-
ståelse för varandras perspektiv och förutsättningar är sådant som 
enligt nämnda utredning behöver hanteras av aktörerna gemensamt 
i samverkan.29 

Samverkan kan alltså föreslås som lösning även på problem kring 
samverkan. Utredningen bedömer dock att ett problem kan vara att 
det inte är närmare reglerat hur samverkan ska ske. Utökade krav på 
samverkan kan under sådana förhållanden bli ett slag i luften. Att i 
alltför stor detalj reglera denna fråga kan samtidigt medföra pro-
blem. En alltför specifik reglering skulle kräva undantag. Blir det för 
många undantag kan dock regleringen bli urvattnad. En för specifik 
reglering om samverkan kan vidare få följdeffekter kring sekretess-
frågor och den enskildes integritet i allmänhet. Det kan även få följd-

 
27 I återstående sex procent framgick det inte klart vad rehabiliteringen hade resulterat i.  
28 SOU 2020:24, s. 18. 
29 SOU 2020:24, s. 18.  
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effekter för tillämpningen av den materiella rätt som de samverkande 
aktörerna har att hantera inom ramen för sina respektive verksam-
heter. 

Vid en eventuell reformering av förmåner vid rehabilitering bör 
mot denna bakgrund sammanfattningsvis hänsyn tas till att de in-
blandade aktörerna har i uppdrag att samverka med varandra. Sam-
verkan bör uppmuntras, men att i allt för stor detalj reglera hur sam-
verkan ska ske kan innebära ett alltför fastlåst system. Förmånerna 
och utredningsprocessen kring dem bör formuleras på ett sådant sätt 
att en hög tillit mellan aktörerna för deras respektive bedömningar 
ska främjas. Detta inte minst med hänsyn till att den enskilde för-
säkrade ska kunna få så begriplig och sammanhängande information 
som möjligt.  

Vid en eventuell reformering av förmånerna vid rehabilitering bör 
vidare beaktas att de olika inblandade och samverkande aktörerna 
har överlappande ansvar och förhåller sig till ordval och definitioner 
som delvis överlappar, delvis har nyansskillnader. Vid utformandet 
av nya rehabiliteringsförmåner (och vid eventuella justeringar av andra 
ersättningar som involverar samverkan mellan de här inblandade 
aktörerna) bör det därför tydligt regleras vilket ansvar de olika in-
blandade aktörerna har i förhållande till varandra. Överlappande och 
otydliga ansvarsområden bör undvikas. Gemensamma begrepp för 
snarlika men likväl olika processer, steg eller handlingar bör också 
undvikas och endast användas när risken för att olika aktörer gör 
skilda tolkningar från varandra är minimal. 

Effektiv rehabilitering 

En svårighet i att ha ett ändamålsenligt regelverk, insatser och process 
för rehabilitering är att det finns utmaningar med att definiera och 
avgränsa vad som ska betraktas som rehabilitering inklusive av olika 
former av rehabilitering. Detta medför också att svårigheter med att 
ge en samstämmig bild av effekter t.ex. av arbetslivsinriktad rehabili-
tering. Värt att notera är också det faktum att det även kan finnas 
andra skäl för enskilda att vara sjukfrånvarande än de rent hälso-
mässiga. Dessa skäl kan vara svåra att identifiera och därmed också 
att rehabilitera. På individnivå kan incitamenten att komma tillbaka 
till arbetsplatsen också se olika ut. Vidare kan incitamenten för 
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arbetsgivaren att förbättra arbetsmiljö och att försöka hitta lösningar 
för sina sjukskrivna anställda också vara väldigt olika. Dessa aspekter 
bör vägas in bl.a. när det gäller utformande av regelverket kring reha-
bilitering för återgång i arbete.  

En annan viktig fråga när det gäller själva rehabiliteringsprocessen 
är frågan om tidigt agerande i sjukfallen; dels att utreda behovet av, 
dels att påbörja rehabiliteringsinsatser (här avses alla former av reha-
bilitering och inte enbart arbetslivsinriktad rehabilitering som ger 
rätt till rehabiliteringspenning). Det finns studier som pekar i olika 
riktningar där det tycks som om vissa grupper av sjukskrivna blir 
hjälpta av tidiga rehabiliteringsinsatser, medan andra sannolikt skulle 
kunnat återgå i arbete utan insatser. Den sistnämnda gruppen risk-
erar i stället i flera fall att gå in i en sjukroll och/eller få ett längre 
sjukfall om de får (tidiga) rehabiliteringsinsatser. Granskningar från 
ISF tyder också på att kartläggningar/utredningar av rehabiliterings-
behov i de flesta fall även medför att rehabilitering genomförs, oav-
sett om den försäkrade har reella behov av insatser eller ej. Samtidigt 
är utredningens uppfattning att det är angeläget med ett aktivt för-
hållningssätt och att tidigt utreda behovet av rehabiliteringsinsatser. 
Det är också angeläget att utveckla kunskapen och metoder som 
möjliggör bedömning av vilka personer som har behov och nytta av 
(tidiga) insatser, så att rätt personer får rätt stöd och i rätt tid. Detta 
är både angeläget sett till att Försäkringskassan enligt socialförsäk-
ringsbalken ska se till att rehabiliteringsåtgärder påbörjas så snart det 
är möjligt av medicinska och andra skäl och att anställda försäkrade 
som är sjukskrivna ska kunna få sina möjligheter till rehabilitering 
utredda innan dag 181 i sjukfallen. För detta behövs bl.a. mer effekt-
studier om rehabilitering samt utveckling av definitioner av begreppen 
inom rehabiliteringsområdet. 
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22 Förmåner vid rehabilitering – 
utredningens överväganden 
och förslag 

Inom ramen för utredningens arbete har flertalet aktörer betonat 
vikten av en fungerande rehabilitering. Även regeringen har betonat 
vikten av rehabilitering i sjukförsäkringen och att försäkrade som har 
goda möjligheter att återgå i sitt vanliga arbete där de har sin yrkes-
identitet, utbildning och erfarenhet bör ges reella förutsättningar att 
i första hand rehabiliteras åter i arbete hos sin egen arbetsgivare.1 Ut-
redningen menar att sådana möjligheter till rehabilitering fyller ett 
viktigt syfte och bör underlättas. En viktig förutsättning för en 
framgångsrik rehabilitering är också att det finns rehabiliteringsför-
måner som möjliggör ekonomisk ersättning för inkomstförlust under 
tid med rehabiliteringsåtgärder. 

Också utredningens förslag om förändringar av förutsättning-
arna för att beviljas sjukersättning eller aktivitetsersättning är kopp-
lade till reglerna om rehabilitering. Med en reglering som innebär att 
en försäkrad kan få avslag på ansökan om sjukersättning på grund av 
att det bedöms finnas återstående rehabiliteringsmöjligheter måste 
det finnas möjligheter för försäkrade att de facto kunna ta del av 
sådana åtgärder.  

Ett av syftena med utredningens förslag är att rehabilitering ska 
kunna sättas in tidigare, och i större omfattning än i dag, i de fall där 
rehabilitering bedöms kunna ha en positiv effekt. För en försäkrad 
som inte längre har arbetsförmåga i arbete hos den egna arbetsgivaren, 
men som bedöms ha arbetsförmåga i andra arbeten och efter en tid 
förväntas ställa om till ett annat arbete, bör dock kravet på om-
ställning inte komma för tidigt i sjukfallet. Det är bl.a. viktigt att den 

 
1 Se t.ex. Prop. 2020/21:78, s. 10. 
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försäkrade får möjlighet att genomgå rehabilitering med syfte att 
återgå i arbete hos den befintliga arbetsgivaren, när det är relevant.  

Omställning till ett nytt arbete torde dessutom i sig vara en på-
frestning. Vid vissa typer av sjukdomar kan det vara avgörande för 
återhämtningen att arbeta i en trygg och välkänd miljö. Försäkrade 
som har möjlighet att återgå i sitt arbete där de har sin yrkesidentitet, 
utbildning och erfarenhet bör enligt regeringens mening ges reella 
förutsättningar att i första hand rehabiliteras åter i arbete hos sin 
nuvarande arbetsgivare.2  

Inte bara rehabiliteringen i sig är central. De ersättningar som en 
försäkrad kan få under behandling eller rehabilitering fyller också ett 
viktigt syfte. Ersättningen kan vara ett viktigt verktyg för att före-
bygga sjukskrivning.3 För många försäkrade kan det vara en förutsätt-
ning att bl.a. inkomstförlusten vid rehabiliteringen ersätts av social-
försäkringen för att det alls ska finnas en möjlighet att genomgå 
rehabiliteringsinsatsen. 

Ett regelverk i behov av modernisering 

Den s.k. rehabiliteringsreformen genomfördes 1992 och är således 
nästan trettio år gammal. Som utredningen har kunnat konstatera i 
tidigare avsnitt har regelverket inte följt med den övriga utvecklingen i 
samhället, exempelvis i frågan om hur behandling och rehabilitering 
i dag genomförs i praktiken. Många olika förhållanden i samhället har 
genomgått förändringar som påverkar hur förmånerna används eller 
skulle kunna användas. Regelverket är inte flexibelt och innehåller 
svårbedömda rekvisit som har tolkats olika av olika berörda aktörer.  

Tillämpningen och det begränsade användandet får i sin tur nega-
tiva effekter som kan medföra administrativa svårigheter, onödiga 
sjukskrivningar, och av ekonomiska skäl utebliven nödvändig behand-
ling, i det fall t.ex. ersättning för inkomstförlust är en förutsättning 
för att en enskild försäkrad ska kunna delta i rehabiliteringen. 

Utredningens bedömning är att det därmed finns behov av en ny 
syn på rehabilitering och vissa grundläggande förändringar av regel-
verket. Ett modernare regelverk för rehabilitering har potentialen att 
lösa flera av de problem som finns i dagens regelverk och öka förut-

 
2 Prop. 2020/21:78, s. 15. 
3 Utredningens slutsatser om förmånen förebyggande sjukpenning är bland annat att förmånen 
har positiv effekt, se avsnitt 20.6. Se även t.ex. Försäkringskassan, kortanalys 2019:3. 
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sättningarna för en ändamålsenlig tidig, effektiv rehabilitering för 
enskilda försäkrade. 

Också Försäkringskassan har exempelvis angett att ett moder-
niserat regelverk för sjukpenning i förebyggande syfte har potential 
att vara ett mera träffsäkert och likvärdigt förebyggande stöd, inte 
minst för personer som har behovsanställning eller som är arbetslösa.4  

Frågor om de diagnoser som blir allt vanligare är också viktiga att 
försöka lösa. Försäkringskassan har uttalat att man, liksom andra myn-
digheter och aktörer i samhället, ser att mer behöver göras för att möta, 
förstå och hantera utmaningen kring den ökade psykiska ohälsan.5 

Två förmåner med överlappande syften 

Både förmånen förebyggande sjukpenning och förmånen rehabili-
teringspenning syftar till att förebygga sjukdom, förkorta sjukdoms-
tiden och underlätta för den försäkrade att bibehålla eller återfå arbets-
förmågan. På så sätt liknar förmånerna varandra och kan sägas ha 
överlappande syften. Enligt nuvarande regelverk kan emellertid endast 
den förebyggande sjukpenningen användas för att förebygga sjukdom, 
medan den arbetslivsinriktade rehabiliteringen kräver att arbetso-
förmåga redan har uppstått. 

Olika typer av rehabilitering genomförs ofta samtidigt 

Utredningen har tidigare redogjort för att det finns olika typer av 
rehabilitering (företrädesvis medicinsk, arbetslivsinriktad och social 
– se avsnitt 18.1), men också att detta är ett område med oklara gränser 
och utan klara rättsliga definitioner. Det står också klart att en reha-
biliteringsprocess typiskt sett består av olika former av rehabilitering 
och att försäkrade inte sällan samtidigt är föremål för flera typer av 
rehabilitering. En planering för återgång i arbete kan ofta innehålla 
såväl medicinska som arbetslivsinriktade inslag och regelverket bör 
vara flexibelt och stödja en effektiv rehabilitering. Återgång till arbete 
kräver ofta såväl arbetslivsinriktad som medicinsk rehabilitering. 
Detta kan medföra oklarheter i begreppen och även vad gäller den 
förmån som den enskilde ska ha under tiden med rehabilitering. Ut-

 
4 Försäkringskassan, svar på ISF:s rapport 2020:9, 2020/001234. 
5 Försäkringskassan, 2020, dnr 2020/001234. 
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redningen har också kunnat konstatera att det i dagsläget finns pro-
blem med vissa typer av medicinsk behandling och rehabilitering där 
behandlingsplanen innehåller också andra än rent medicinska inslag. 
Trots att det är fråga om etablerade behandlingsmetoder innebär 
dagens regelverk, och Försäkringskassans tillämpning av detsamma, 
att sådana inslag bryts ut ur behandlingsplanen och att Försäkrings-
kassan inte bedömer att det medför rätt till ersättning. Detta utgör 
naturligtvis ett problem både för den enskilde och vårdgivaren. 

I Försäkringskassans vägledning anges att arbetslivsinriktade reha-
biliteringsåtgärder är åtgärder som behövs för att den som har arbets-
förmågan nedsatt på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning 
ska kunna få eller behålla ett arbete. Åtgärderna kan till exempel vara 
arbetsträning eller utbildning. Före och parallellt med dessa åtgärder 
kan medicinska och sociala rehabiliteringsinsatser pågå.6 

Användandet av förmånerna har minskat och beviljas sent i sjukfallen 

Av utredningens analys framgår att särskilt användandet av rehabili-
teringsersättningen har minskat kraftigt under senare år. Även den 
förebyggande sjukpenningen uppvisar en avtagande trend där använd-
andet har minskat under senare år, men inte i samma utsträckning 
som rehabiliteringspenningen. Förmånerna utgör endast ett par pro-
cent av det totala antalet utbetalda förmånsdagar i sjukförsäkringen.7  

Vidare har kunnat konstateras att rehabiliteringspenning vid ar-
betslivsinriktad rehabilitering beviljas allt senare i sjukfallen. Reha-
biliteringspenning ska även med nuvarande regler kunna användas 
när syftet är att bl.a. förkorta sjukdomstid genom en arbetslivs-
inriktad rehabiliteringsinsats. Det innebär att det inte heller med nu-
varande regler kan ställas upp något krav på att rehabilitering är en 
förutsättning för att den försäkrade ska kunna komma tillbaka till 
ordinarie arbete.  

Utvecklingen har emellertid gått mot att rehabilitering sätts in i 
de längsta sjukfallen, i stället för att sättas in som tidig åtgärd för 
personer som fortfarande har en aktuell kontakt med sin arbetsplats. 
Detta har också pekats ut som ett problem i SOU 2020:6 där det 

 
6 Försäkringskassan, vägledning 2013:1, version 6 s. 105. 
7 Vid utgången av 2018 utgjorde andelen fall med sjukpenning i förebyggande syfte 2 procent 
av samtliga sjukfall med sjukpenning och rehabiliterings-penning. Motsvarande siffra för reha-
biliteringspenning var 2,4 procent. 
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bl.a. konstateras att insatser tidigt i sjukfallet i vart fall vid besvär i 
rörelseorganen har störst möjligheter att återfå de försäkrade i arbete.8 
Redan i förarbetena till rehabiliteringsreformen påpekades att aktiva 
rehabiliteringsinsatser måste sättas in tidigt för att underlätta rehabi-
literingen av den som drabbats av sjukdom. En effektiv rehabilitering 
förutsätter också att de olika åtgärder som sätts in samordnas och 
inriktas mot samma mål.9 

Försäkringskassans striktare tillämpning av regelverket om rehabi-
literingsersättning har konstaterats vara huvudförklaringen till den 
minskade användningen (se avsnitt 19.4.5). Utredningen menar att 
den tillämpning som har utvecklats hos Försäkringskassan med bl.a. 
sena insatser för klarläggande av rehabiliteringsbehov utgör ett stort 
problem vid tillämpningen av förmånerna. Trots att det står klart att 
tidig rehabilitering, särskilt när den försäkrade har en arbetsgivare, 
är att föredra om åtgärderna ska vara effektiva, och trots att det i lag 
anges att rehabiliteringsbehovet ska klarläggas så tidigt som möjligt 
sker detta inte i praktiken i den faktiska tillämpningen. 

Nuvarande former för förmånerna hindrar effektiv rehabilitering 

Försäkringskassan har angett att en person vars arbetsförmåga inte 
redan är nedsatt med minst en fjärdedel inte heller har rätt till ersätt-
ning från sjukförsäkringen. Rehabilitering, som syftar till att åter-
ställa en förlorad arbetsförmåga, behövs enligt Försäkringskassan i 
ett sådant fall inte heller.10 Detta kan sägas vara ett uttryck för gäll-
ande rätt, som innebär att arbetslivsinriktad rehabilitering inte kan 
användas som förebyggande åtgärd. Denna fråga berörs också sär-
skilt i utredningens direktiv. 

Det finns enligt Försäkringskassan inte heller anledning för myn-
digheten att samordna rehabiliteringsåtgärder i den nyss nämnda situa-
tionen. Rehabilitering och rehabiliteringsersättning är enligt Försäk-
ringskassans bedömning inte heller aktuellt för den som har nedsatt 
arbetsförmåga men som kan få eller återfå arbetsförmåga utan ar-
betslivsinriktade åtgärder. Om det endast är medicinsk behandling 
som behövs för att återställa arbetsförmågan, eller om arbetsförmå-
gan bedöms vara nedsatt men där den försäkrade anses kunna återgå i 

 
8 SOU 2020:6, s. 85–86 och 193 med hänvisning till relevanta forskningsöversikter. 
9 Prop. 1990/91:141 s. 32–33. 
10 Försäkringskassan, rättslig kvalitetsuppföljning 2016:2, s. 10. 
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arbete utan rehabilitering, till exempel genom att successivt trappa 
ned sjukskrivningsgraden, är det till exempel inte motiverat med 
arbetsträning. 

Utredningens bedömning är att nuvarande regelverk och den 
tolkning som Försäkringskassan har gjort till viss del motverkar en 
tidig och effektiv rehabilitering. Försäkringskassans passivitet i sam-
ordningen av det rehabiliteringsarbete som bör ske tidigt i ett sjuk-
fall behöver hanteras.  

Området rehabilitering är svåröverskådligt och det finns inte 
tillräcklig med kunskap 

De idéer och intentioner som i huvudsak ligger bakom dagens reha-
biliteringsverksamhet inom socialförsäkringen och regelverket om 
rehabiliteringsförmåner formades under 1980-talet. Det fanns en stor 
optimism kring den ekonomiska utvecklingen, efterfrågan på arbets-
kraft var relativt hög och den långa sjukfrånvaron var inte så omfatt-
ande. Sedan reglerna infördes 1992 har det skett stora förändringar 
på arbetsmarknaden med en ökad arbetslöshet och ökad långtids-
sjukfrånvaro. Kraven i arbetslivet har också ökat och framför allt har 
det blivit gradvis svårare för personer med större eller mindre hälso-
problem att få eller kunna behålla ett arbete. Den arbetslivsinriktade 
rehabiliteringen bedrivs i dag således under helt andra förutsättningar 
än de som gällde under den tid då den övergripande rehabiliterings-
strategin utformades. 

Behovet av samordning mellan olika aktörer, tidig rehabilitering 
där det är relevant och arbetsgivarens huvudansvar har ofta betonats 
av såväl statliga utredare som lagstiftaren. Några mer genomgripande 
lagändringar vad gäller rehabiliteringsverksamhetens villkor eller inne-
håll har dock inte skett.  

Trots att rehabiliteringsverksamheten pågått under många år och 
trots det stora antalet utredningar är kunskaperna om den relativt 
begränsade. Ansvaret för rehabilitering är mycket otydligt på så sätt 
att många olika aktörer berörs och är ansvariga för olika delar, men 
också genom att det är oklart vad som ska ske i olika situationer. 
Ytterligare ett problem är att den arbetslivsinriktade rehabiliteringen 
starkt påverkas av hur stort inflödet av sjukskrivna är, vilka former 
av ohälsa dessa individer har samt av hur arbetsliv och arbetsmarknad 
förmår att ta emot dem efter rehabiliteringen. 
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Det bör slutligen också betonas att en fullständig översyn av 
rehabiliteringsprocessen i sig och frågan om hur samt i vilken form 
och utsträckning enskilda försäkrade ska beviljas rehabilitering ligger 
utanför utredningens uppdrag. Utredningens uppdrag och förslag 
innefattar en översyn av rehabiliteringsförmånerna och hur dessa 
fungerar i förhållande till dagens rehabiliteringsformer samt hur för-
månerna vid arbetslivsinriktad rehabilitering på ett bättre sätt kan 
användas för att förebygga nedsatt arbetsförmåga och understödja 
omställning för den som behöver sådan på grund av sjukdom. Utred-
ningens förslag berör således i huvudsak förmåner vid rehabilitering 
och dessa förmåners effekt på rehabiliteringsprocessen. I den utsträck-
ning förmånerna är direkt kopplade till regelverket kring faktisk 
rehabilitering diskuteras även sådana förslag. 

Två flexibla förmåner för preventiv rehabilitering 
och rehabilitering vid nedsatt arbetsförmåga  

Enligt direktiven ska utredningen lämna förslag om hur nuvarande 
förmåner kan moderniseras eller ersättas av en eller flera nya för-
måner som är mer ändamålsenliga i förhållande till dagens rehabili-
teringsformer. Förmånerna ska också vara enkla för individer och 
handläggande myndigheter att administrera samt ska även säkerställa 
en tillräcklig uppföljning och kontroll av rehabiliteringen. 

Utredningen har kunnat konstatera att nuvarande regelverk för 
rehabiliteringsförmånerna uppvisar ett antal brister som leder till 
oönskade konsekvenser i tillämpningen. Rättspraxis har ytterligare 
begränsat möjligheten till att beviljas rehabiliteringsförmåner. Vidare 
har kunnat konstateras att också rehabiliteringsprocessen har brister 
och att allt färre personer beviljas och rehabiliteringsförmåner samt 
att sådana åtgärder initieras allt senare i sjukfallen. 

De förmåner som i dag finns i socialförsäkringsbalken gällande 
rehabilitering, rehabiliteringsersättning och förebyggande sjukpen-
ning, kan överlag sägas fungera men uppvisar också brister. ISF har 
bl.a. gjort bedömningen att reglerna för förebyggande sjukpenning 
fungerar som det är tänkt för personer med diagnostiserad sjukdom 
och i etablerade behandlingsprogram, medan de fungerar sämre för 
personer med de numera allt vanligare besvären med psykisk ohälsa 

1253 ( 2864 )



Förmåner vid rehabilitering – utredningens överväganden och förslag SOU 2021:69 

1074 

och diffusa fysiska symtom, det vill säga tillstånd av ohälsa där en 
läkare inte har ställt någon diagnos.11 

De avsedda syftena med införandet av ett system med rehabili-
teringsförmåner uppfylls således inte fullt ut genom dagens regel-
verk och tillämpning. Det beror till stor del på att regelverket är 
omodernt och inte utformat för dagens behandlingsformer och reha-
biliteringsåtgärder. Samtidigt gör bristande kännedom om förmån-
erna och ett för smalt tillämpningsområde att personer sannolikt går 
miste om rehabiliteringsmöjligheter som kan vara gynnsamma. 

Mot denna bakgrund bedömer utredningen att det finns behov av 
en revidering av förmånerna vid förebyggande rehabilitering så att 
de täcker in ett större område än i dag.  

Regelverket på området bör vidare sammantaget vara mer flexi-
belt och även justeras för att i högre grad kunna stödja en effektiv 
rehabiliteringsprocess. Enligt utredningens bedömning är en av för-
utsättningarna för att kunna behålla sjukförsäkringens legitimitet att 
rehabiliteringens plats i sjukförsäkringen stärks och förtydligas. En 
försäkrad som har behov av arbetslivsinriktad rehabilitering ska också 
få genomgå sådan i stället för att vara sjukskriven med sjukpenning. 
Ett centralt syfte med förslagen är därmed också att föra in ett större 
inslag av rehabilitering i rehabiliteringskedjan.  

Reglerna vid rehabilitering behöver bidra till att enskilda personer 
kan delta i den behandling eller rehabilitering de behöver, oavsett 
vilken typ av ställning personen har på arbetsmarknaden. Personer 
med låg inkomst är en särskilt utsatt grupp, eftersom det kan bli eko-
nomiskt betungande eller inte ens möjligt att delta i behandling eller 
rehabilitering om man inte kan få ersättning för den inkomstförlust 
som uppstår i samband med genomförande av insatsen. Om person-
erna på grund av ekonomiska skäl inte deltar i en förebyggande be-
handling eller rehabilitering kan risken öka att de senare får nedsatt 
arbetsförmåga och blir sjukskrivna. Enligt utredningens mening har 
förmånen potential att bli ett viktigt inslag när arbetsgivare agerar 
för att tillsammans med sina anställda genomföra preventiva insatser 
för att motverka ohälsa och nedsatt arbetsförmåga.  

Mot bakgrund av vad som anförts bedömer utredningen att två 
flexibla förmåner vid rehabilitering behövs. Utredningen föreslår 
därför dels att den befintliga rehabiliteringsersättningen vid rehabili-
tering av personer som har nedsatt arbetsförmåga ska reformeras, se 

 
11 ISF 2020:6 s. 94–95. 
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avsnitt 22.1, dels att en ny förmån, preventionsersättning, införs för 
förebyggande insatser, se avsnitt 22.2. Båda förmånerna föreslås kom-
pletteras med möjligheten till rehabiliterings- respektive preventions-
bidrag. Dessa bidrag avser att täcka merkostnader i samband med före-
byggande åtgärder respektive rehabilitering. 

Varför behövs särskilda rehabiliteringsförmåner? 

En relevant fråga är varför det över huvud taget behövs särskilda för-
måner för förebyggande åtgärder respektive rehabilitering vid ned-
satt arbetsförmåga och varför syftena med dessa ersättningar inte 
kan uppnås inom ramen för sjukpenningen. I dag deltar exempelvis 
många försäkrade i medicinsk rehabilitering samtidigt som de får sjuk-
penning och förmånen rehabiliteringspenning kräver att den försäk-
rade är sjuk och har nedsatt arbetsförmåga, vilket också krävs för sjuk-
penning. 

En viktig aspekt som belyser skillnaden mellan ersättningarna är 
att den nya förmånen vid preventiv rehabilitering enligt förslaget inte 
ska vara kopplad till nedsatt arbetsförmåga, utan till åtgärden i sig och 
den tid denna tar i anspråk. Inte heller är förebyggande insatser direkt 
kopplade till att sjukdom har uppkommit, utan ska kunna användas 
i förebyggande syfte, innan sjukdom och nedsatt arbetsförmåga har 
uppstått.  

Behandling och rehabilitering kan som bekant genomföras också 
under sjukskrivning när sjukpenning betalas ut. Denna ersättning är 
emellertid en dagersättning och ersättningen kan komma att ifråga-
sättas över tid och i takt med att den försäkrades arbetsförmåga för-
bättras. När arbetsförmågan inte längre är nedsatt på den nivå som 
sjukpenning först beviljades kommer ersättningen att minskas, för 
att till slut upphöra helt om den försäkrade inte längre har nedsatt 
arbetsförmåga med minst en fjärdedel. Effekten av en effektiv be-
handling och rehabilitering under period med sjukpenning kan såle-
des bli att sjukpenningen upphör under pågående behandling, innan 
denna är slutförd. I de flesta fall torde detta inte utgöra något pro-
blem eftersom den försäkrade i så fall har blivit arbetsför före den 
beräknade tidpunkten, men i vissa fall kan det ändå utgöra ett pro-
blem att en behandling inte kan slutföras. Att det finns en risk att 
sjukpenningen minskas eller dras in under pågående behandling kan 
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också ha negativ påverkan på den försäkrades möjligheter att ta till 
sig behandlingen. 

Den grundläggande tanken med utredningens förslag om rehabi-
literingsersättning och preventionsersättning är att det är deltagandet 
i den förebyggande insatsen eller rehabiliteringen som grundar rätten 
till ersättning. Så länge deltagande fortgår enligt den upprättade reha-
biliterings- eller preventionsplanen är ersättningen fredad. Själva del-
tagandet i en åtgärd kan därför i sig inte tas till intäkt för att arbets-
förmågan har förbättrats. 

Inte heller ska det psykologiska värdet i att ge ersättningen till den 
som deltar i rehabilitering en adekvat benämning underskattas. I för-
arbetena till införandet av rehabiliteringsersättningen angavs att detta 
borde leda till större insikt, aktivitet och engagemang, såväl för de för-
säkrade som för de som är ansvariga för rehabiliteringsåtgärderna.12 

22.1 En reformerad rehabiliteringsersättning 

Utredningen föreslår en reformering av rehabiliteringsersättningen. 
I följande avsnitt presenteras förslaget mer i detalj. Sammanfatt-
ningsvis är syftet är att skapa flexiblare möjligheter till arbetslivs-
inriktad rehabilitering för personer som har nedsatt arbetsförmåga 
genom följande ändringar. 

Möjligheten att finansiera utbildning med rehabiliteringsersätt-
ning ska utökas och även kunna beviljas för yrkeshögskoleutbild-
ningar och andra eftergymnasiala utbildningar.  

Rehabiliteringspenningen ska vara en steglös ersättning för 
inkomstförlust i stället för att vara begränsad till kvartiler, även om 
det för att förmånen ska kunna betalas ut även fortsättningsvis ska 
krävas att den försäkrades arbetsförmåga är nedsatt med minst en 
fjärdedel. 

I det fall den försäkrade utöver att uppfylla villkoren för att bevil-
jas rehabiliteringspenning även har nedsatt arbetsförmåga till följd 
av sjukdom och uppfyller kriterierna för rätt till sjukpenning ska han 
eller hon beviljas rehabiliteringspenning motsvarande hela arbetsför-
mågenedsättningen, även för den del som uppfyller villkoren för just 
sjukpenning. Detta medför bl.a. att försäkrade som samtidigt genom-

 
12 Prop. 1990/91:141, s. 60. 
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går arbetslivsinriktad och medicinsk rehabilitering endast får reha-
biliteringspenning utbetald. 

Under den tid försäkrade är beviljade rehabiliteringspenning ska 
arbetsförmågan inte bedömas mot de fasta tidsgränserna i rehabili-
teringskedjan. Bedömningen av rätt till ersättning ska göras mot det 
arbetsmarknadsbegrepp som gällde när rehabiliteringsersättning först 
beviljades för den aktuella rehabiliteringsåtgärden. Detsamma gäller 
vid prövning av rätt till sjukpenning. Om den försäkrade beviljas 
sjukpenning efter en avslutad period med rehabiliteringspenning ska 
arbetsförmågan återigen bedömas utifrån vid den tidpunkten aktuell 
dag i rehabiliteringskedjan. 

Rehabiliteringsersättningens särskilda bidrag ska ersättas av reha-
biliteringsbidrag. Förutsättningarna för att en försäkrad ska kunna 
beviljas bidraget är i allt väsentligt desamma. 

Regleringen om att Försäkringskassan i samråd med den för-
säkrade ska se till att den försäkrades behov av rehabilitering snarast 
klarläggs ska kompletteras med krav på att en försäkrads rehabili-
teringsbehov ska klarläggas senast dag 60 i sjukperioden. 

22.1.1 Steglös ersättning för inkomstförlust 

Utredningens förslag: Rehabiliteringspenning ska beviljas steg-
löst för inkomstförlust motsvarande den tidsåtgång som rehabili-
teringsåtgärden tar i anspråk. För att rehabiliteringspenning ska 
kunna beviljas krävs att en försäkrad har nedsatt arbetsförmåga 
med minst en fjärdedel. För insatser som överstiger 25 procent 
ska ersättningen vara steglös, motsvarande tidsåtgången för reha-
biliteringsinsatsen.  

I det fall en försäkrad utöver deltagandet i en arbetslivsinrik-
tad rehabiliteringsåtgärd har nedsatt arbetsförmåga och uppfyller 
kriterierna för att beviljas sjukpenning ska han eller hon beviljas 
rehabiliteringspenning i stället för sjukpenning för denna del. 
Ersättningen i form av rehabiliteringspenning ska i så fall 
motsvara den totala omfattningen av den försäkrades nedsatta 
arbetsförmåga. Detsamma ska gälla för en försäkrad som får 
rehabiliteringspenning i särskilda fall. Han eller hon ska få 
rehabiliteringspenning i särskilda fall i stället för sjukpenning i 
särskilda fall om nedsättning av arbetsförmågan utöver deltag-
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andet i rehabiliteringen uppkommer. För dessa försäkrade ska 
vissa bestämmelser om sjukpenning och beräkning av sjukpen-
ning tillämpas. 

En försäkrad ska inte kunna få rehabiliteringspenning tillsam-
mans med någon annan förmån i (som också ersätter inkomst-
förlust) i en sammantagen högre omfattning än hundra procent.  

 
Skälen för utredningens förslag: En förklaring till det begränsade 
användandet av rehabiliteringsersättningen en minskad förekomst av 
arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser som en försäkrad kan be-
viljas rehabiliteringspenning för. En förklaring till att arbetslivsinrik-
tad rehabilitering sker i mindre uträckning är att sådan rehabilitering 
sätts in allt senare i sjukfallen, se avsnitt 19.4.2. 

En grundläggande tanke med utredningens förslag är komma till-
rätta med dessa problem genom att rehabiliteringspenningen i högre 
utsträckning än i nuläget ska möjliggöra för den försäkrade att på ett 
flexibelt sätt kunna delta i arbetslivsinriktad rehabilitering och sam-
tidigt kunna få ersättning i de fall inkomstförlust uppkommer.  

Utredningen anser att de nuvarande reglerna om rehabiliterings-
penning och sjukpenning försvårar ett flexibelt upplägg av den ar-
betslivsinriktade rehabiliteringen. Enligt utredningens mening krävs 
ett mera flexibelt ersättningssystem som tillåter en successiv upp-
trappning av den försäkrades arbetsinsats i takt med hans eller hennes 
tillfrisknande. Utredningens bedömning är därför att systemet inte 
ska vara bundet till fasta nivåer utan att ersättningen i stället kan 
bestämmas utifrån den inkomstförlust den försäkrade gör för tid då 
han eller hon genomgår rehabilitering. Därför är förslaget att rehabi-
literingspenning bör utges efter en steglös skala. Ett sådant system 
hindrar naturligtvis inte att ersättningen i ett enskilt fall liksom i dag 
kan bestämmas efter en 25, 50, 75 eller 100 ersättning För att in-
komstförlusten ska kunna kompenseras med rehabiliteringspenning 
ska rehabiliteringsinsatsen liksom i dag omfatta minst 25 procent. 
Rehabiliteringspenning ska dessutom liksom i dag beräknas på samma 
beräkningsunderlag som för sjukpenning. 

Genom att rehabiliteringspenning kan beviljas steglöst, kan den 
försäkrade trappa upp återgången till arbete i en steglös omfattning 
vartefter personen får förbättrad arbetsförmåga. Det kan t.ex. gälla 
om den försäkrade först arbetstränar på heltid. Ifall den försäkrade 
under tiden insatsen pågår återfår arbetsförmåga på 30 procent, kan 
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han eller hon alltså fortsätta med arbetsträningen på 70 procent och 
även få utbetalning av 70 procent rehabiliteringsersättning. Utgångs-
punkten för rätten till rehabiliteringspenning ska alltså vara om den 
försäkrade, ifall han eller hon inte hade genomgått rehabiliterings-
insatsen, hade haft inkomst genom arbete. Även arbetslösa försäk-
rade kan kompenseras för inkomstförlust om de har nedsatt arbets-
förmåga och är förhindrade att söka och ta förvärvsarbete p.g.a. att 
de genomgår arbetslivsinriktad rehabilitering. Det ska liksom i dag 
krävas att den försäkrade har en SGI för att han eller hon ska kunna 
få rehabiliteringspenning.13 

Utredningen kan konstatera att en tänkbar nackdel med att reha-
biliteringspenningen kan beviljas steglöst är att det kan bli svårare 
både för den försäkrade och Försäkringskassan att få överblick över 
ersättningen och mycket ersättning som ska betalas ut. Utredningen 
bedömer dock att fördelarna med att den försäkrade får ersättning 
för den faktiska inkomstförlust som han eller hon gör för deltag-
andet i en rehabiliteringsinsats överväger nackdelarna.  

Ersättningen baseras på rehabilitering enligt rehabiliteringsplanen 

Rehabiliteringspenningen ska baseras på den faktiska inkomstförlust 
den försäkrade gör på grund av att han eller hon är förhindrad skaffa 
inkomst genom arbete på grund av deltagande i en arbetslivsinriktad 
rehabiliteringsåtgärd.  

Beräkningen av inkomstförlusten baseras som utgångspunkt på 
den tid som den försäkrade enligt rehabiliteringsplanen avstår från 
förvärvsarbete. Vid beräkningen av den sammanlagda tidsåtgång en 
viss rehabilitering kommer att ta i anspråk ska tiden avrundas nedåt 
till närmaste hel timme. För att en sådan beräkning ska vara möjlig 
kommer det att ställas högre krav på innehållet i en rehabiliterings-
plan med precisering av när, i vilken omfattning och hur länge reha-
biliteringsinsatsen kommer att pågå.   

 
13 Ersättningsformen rehabiliteringspenning i särskilda fall i 31 a kap. SFB kvarstår dock. 
Denna typ av ersättning kräver inte att den försäkrade har en SGI. 
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Steglös ersättning för inkomstförlust i praktiken  

En försäkrad har rätt till ersättning i form av rehabiliteringspenning 
för den inkomstförlust han eller hon gör till följd av att delta i 
arbetslivsinriktad rehabilitering. Denna ersättning ska enligt utred-
ningens förslag vara steglös. Det innebär att ersättningen inte är 
bunden till kvartiler, som är fallet för exempelvis sjukpenningen eller 
dagens rehabiliteringspenning, utan att det är den faktiska inkomst-
förlusten som ersätts. 

Vid tidpunkten för prövningen av rätt till rehabiliteringspenning 
krävs, för rätt till ersättning, att den försäkrades arbetsförmåga be-
döms nedsatt med minst 25 procent. Detta är en förutsättning även 
för att sjukpenning ska kunna beviljas. Bedömningen görs mot det 
arbetsförmågebegrepp som är aktuellt enligt rehabiliteringskedjans 
tidsgränser när den försäkrade ansöker om ersättningen. Det innebär 
exempelvis att en anställd försäkrad som påbörjar rehabilitering vid 
dag 89 i sitt sjukfall kommer att få sin arbetsförmåga bedömt mot 
sitt ordinarie arbete hos arbetsgivaren. För en person som påbörjar 
rehabiliteringen först efter att dag 180 har passerats ska arbetsförmå-
gan som utgångspunkt jämföras mot sådant arbete som är normalt 
förekommande på arbetsmarknaden.14  

Det vanligaste scenariot för en person som påbörjar arbetslivs-
inriktad rehabilitering är att han eller hon först har varit sjukskriven 
en tid med sjukpenning. För en anställd försäkrad inleds arbetsgivarens 
rehabiliteringsansvar när arbetsförmågan blir nedsatt. Senast inom 
30 dagar ska arbetsgivaren ha upprättat en plan för återgång i arbete.15 

I samband med att rehabiliteringspenning beviljas ska även För-
säkringskassan ha upprättat en rehabiliteringsplan i samråd med den 
försäkrade. Denna plan beskriver den arbetslivsinriktade rehabiliter-
ingen, dess mål och hur och när rehabiliteringen ska genomföras. Det 
är rehabiliteringsplanen som ligger till grund för exempelvis i vilken 
omfattning rehabiliteringsinsatsen ska ske och hur upptrappning i 
arbete planeras. 

I tidigare avsnitt har utredningen redogjort för att arbetslivsin-
riktad rehabilitering ofta sker samtidigt eller i kombination med 
medicinsk rehabilitering och att detta inte utgör något hinder för att 

 
14 Här ska dock även beaktas om övervägande skäl talar för att personen kommer att kunna 
återgå i arbete innan han eller hon har haft nedsatt arbetsförmåga i 365 dagar, se 27 kap. 
48 § SFB. 
15 30 kap. 6 § SFB. 
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rehabiliteringspenning ska kunna utbetalas. Så länge den försäkrade 
genomförs arbetslivsinriktad rehabilitering till någon del ska endast 
rehabiliteringspenning betalas ut för den totala inkomstförlust han 
eller hon gör. Den närmre fördelningen av rehabiliteringsåtgärd-
ernas typ får i ett sådant fall inte betydelse för den utbetalda ersätt-
ningen. En försäkrad som exempelvis är sjukskriven med en nedsatt 
arbetsförmåga på 50 procent kan delta i arbetslivsinriktad och medi-
cinsk rehabilitering upp till halvtid och får i så fall rehabiliterings-
penning under denna tid. På samma sätt kan en försäkrad som är helt 
sjukskriven och har bedömts ha helt nedsatt arbetsförmåga, som 
genomgår arbetslivsinriktad rehabilitering och har beviljats rehabili-
teringspenning ha en varierande omfattning på rehabiliteringsåtgärd-
erna men ersätts ändå med rehabiliteringspenning för hela arbets-
förmågenedsättningen. 

Den steglösa ersättningen får betydelse främst i frågan om sam-
ordning mellan inkomst från förvärvsarbete och rehabiliteringser-
sättning. Avsikten med arbetslivsinriktade rehabilitering är att den 
försäkrade på ett effektivt sätt ska återfå arbetsförmågan och kunna 
återgå i arbete. En rehabiliteringsplan innehåller typiskt sett en plan 
för stegvis återgång i arbete. Likaså är medicinska rehabiliterings-
planer i regel upplagda för att arbetstiden ska trappas upp över tid. 
Den steglösa ersättningen innebär att den försäkrade, till skillnad 
från vid sjukpenning, kan få ersättning för inkomstförlust för den 
faktiska tid som han eller hon behöver avstå från förvärvsarbete. Den 
som exempelvis har återgått i arbete på 60 procent och genomgår 
arbetslivsinriktad rehabilitering på 40 procent får ersättning för den 
del där rehabilitering pågår, tros att arbetsförmågan inte längre är 
nedsatt med minst 50 procent. Ett minimikrav på för att rehabiliter-
ingspenning ska kunna betalas ut är dock att arbetsförmågans ned-
sättning ska vara minst 25 procent. 

Nedan redogörs för två exempel för hur ersättningen blir i fall där 
den försäkrade har rehabiliteringspenning vid en arbetslivsinriktad 
rehabiliteringsinsats.   
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Exempel 1  

Den försäkrade är anställd och har blivit sjukskriven på 50 procent 
till följd av utmattningssyndrom. Efter 30 dagars sjukskrivning på-
börjas arbetslivsinriktad rehabilitering i form av arbetsträning i ar-
betsgivarens regi med stöd av företagshälsovården. Den försäkrade 
ansöker om rehabiliteringsersättning för insatsen. Försäkringskassan 
bedömer arbetsförmåga mot den försäkrades ordinarie arbete och 
beslutar att förmånen kan beviljas. Den försäkrade beviljas rehabili-
teringspenning för hela arbetsförmågans nedsättning, trots att den 
första tiden innehåller en större del vila och en mindre del arbets-
träning. Enligt rehabiliteringsplanen ska den försäkrade trappa upp 
arbetstiden med 10 procentenheter varannan vecka och vara åter i 
heltidsarbete efter tio veckor. Planen håller. Efter två veckor arbetar 
den försäkrade 60 procent, efter fyra veckor 70 procent, efter sex 
veckor 80 procent, efter åtta veckor 90 procent och den försäkrade 
är åter i arbete efter tio veckor. Under tiden med upptrappning får 
den försäkrade steglös rehabiliteringspenning för den inkomstför-
lust som uppkommer: vid 60 procents arbete är rehabiliteringspen-
ningen 40 procent, vid 70 procents arbete är rehabiliteringspenningen 
30 procent och så vidare. 

Exempel 2  

En försäkrad har helt nedsatt arbetsförmåga till följd av sjukdom. 
Efter 212 dagars sjukskrivning påbörjas arbetslivsinriktad rehabiliter-
ing. Fram till dess har endast medicinsk behandling pågått. Den 
försäkrade beviljas rehabiliteringspenning på 100 procent trots att 
den arbetslivsinriktade rehabiliteringen endast pågår två timmar i 
veckan. Sjukpenning betalas alltså inte ut så länge den arbetslivsin-
riktade rehabiliteringen pågår.  

Ett bakslag i rehabiliteringen gör att rehabiliteringsinsatsens 
omfattning måste minskas och rehabiliteringsplanen revideras. Detta 
påverkar emellertid inte den försäkrade ersättning som utgörs av 
rehabiliteringspenning för hela nedsättningen av arbetsförmågan. 
Under kortare oförmåga att genomföra rehabiliteringen, upp till 
30 dagar, behåller den försäkrade också rehabiliteringspenningen. 
Den försäkrade uppnår 20 procents arbetsförmåga och ersätts då till 
övriga 80 procent av rehabiliteringspenningen. Efter rehabiliterings-
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periodens slut blir den försäkrade direkt sjukskriven på heltid. Den 
enskilde behöver då ansöka om sjukpenning igen eftersom någon 
arbetslivsinriktad rehabilitering inte längre pågår. Under tid med reha-
biliteringspenning har ytterligare 200 dagar i rehabiliteringskedjan 
passerat och den försäkrades arbetsförmåga bedöms utifrån den 
aktuella bedömningsgrunden i rehabiliteringskedjan, dvs. arbete som 
är normalt förekommande på arbetsmarknaden.  

Samordning med sjukpenning 

En problematik som kan uppstå vid tillämpningen av steglös ersätt-
ning för inkomstförlust vid arbetslivsinriktad rehabilitering är att en 
försäkrad parallellt med rehabiliteringsersättning kan ha rätt till andra 
ersättningar, exempelvis sjukpenning, och att han eller hon i dessa 
fall kan den försäkrade bli underkompenserad eftersom de andra er-
sättningssystemen inte har samma steglösa nivåer på ersättningen 
utan beviljas i kvartiler. Om en försäkrad exempelvis arbetstränar tre 
timmar om dagen och sedan drabbas av ytterligare sjukdom och 
parallellt blir sjukskriven för en arbetsförmåga som totalt uppgår till 
heltid, kan sjukpenning endast betalas på 75 eller 50 procent efter-
som den förmånen beviljas i kvartiler. Den försäkrade skulle i en 
sådan situation alltså kunna bli underkompenserad vad gäller hans 
eller hennes totala inkomstförlust för nedsatt arbetsförmåga.  

Både rehabiliteringspenning och sjukpenning beviljas personer 
som har nedsatt arbetsförmåga. I de fall en person samtidigt har rätt 
till rehabiliteringspenning och sjukpenning föreslår utredningen därför 
att den försäkrade ska beviljas rehabiliteringspenning som motsvarar 
personens totala nedsatta arbetsförmåga, såväl på den del den försäk-
rade deltar i arbetslivsinriktad rehabilitering som på den del per-
sonen har nedsatt arbetsförmåga utöver deltagandet i rehabiliter-
ingen. Det betyder t.ex. att den försäkrade i nyss nämnda exempel, 
som deltar i en rehabiliteringsinsats tre timmar om dagen och som 
parallellt är sjukskriven på en omfattning som totalt motsvarande 
heltid, således kommer att få 100 procent rehabiliteringspenning.16 
Med denna lösning kommer försäkrade som samtidigt genomgår 
både arbetslivsinriktade och medicinska rehabiliteringsinsatser med 

 
16 Detta förslag baseras till delar på förslag i Ds 2018:32. 
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andra ord ha samma sorts ersättning oavsett vilket slags rehabilitering 
personen genomgår.  

Det kan poängteras att rehabiliteringspenning ersätter sjukpenning 
också om den försäkrade först efter påbörjad rehabiliteringsperiod 
med rehabiliteringspenning blir sjukskriven, t.ex. om rehabiliteringen 
pågår på halvtid och den försäkrade därefter blir sjukskriven på 
övriga 50 procent för en ny sjukdom. Eftersom rehabiliteringen syf-
tar till att den försäkrade ska återfå arbetsförmågan omfattar syftet 
även en ny sjukskrivning och ersättningsformen blir i ett sådant fall 
rehabiliteringspenning. 

Samordning även mellan rehabiliteringspenning i särskilda 
fall och sjukpenning i särskilda fall 

En försäkrad som saknar eller har låg sjukpenninggrundande inkomst 
kan under vissa förhållanden ha rätt till rehabiliteringspenning i sär-
skilda fall enligt bestämmelserna i 31 a kap. SFB under tid som han 
eller hon genomgår arbetslivsinriktad rehabilitering. En sådan för-
säkrad kan också ha rätt till sjukpenning i särskilda fall vid nedsatt 
arbetsförmåga enligt bestämmelserna i 28 a kap. SFB. 

I avsnittet ovan redogjordes för utredningens förslag om att en 
försäkrad som genomgår arbetslivsinriktad rehabilitering och har 
rehabiliteringspenning till någon del ska få rehabiliteringspenning 
i stället för sjukpenning vid nedsatt arbetsförmåga utöver deltagan-
det i rehabiliteringen. Utredningen menar att samma konstruktion 
ska gälla för en försäkrad som får rehabiliteringspenning i särskilda 
fall och som utöver deltagande i rehabiliteringen har nedsatt arbets-
förmåga till följd av sjukdom och uppfyller kriterierna för att beviljas 
sjukpenning i särskilda fall. Den försäkrade ska då i stället för sjuk-
penning i särskilda fall beviljas rehabiliteringspenning i särskilda fall 
för att kompenseras för hela nedsättningen av arbetsförmågan. 

Vissa bestämmelser om sjukpenning och beräkning av sjukpenning 
ska tillämpas för de försäkrade som har rehabiliteringspenning 

En försäkrad som får rehabiliteringspenning i stället för sjukpenning 
för nedsatt arbetsförmåga utöver deltagande i en rehabiliteringsåt-
gärd ska i huvudsak omfattas av samma bestämmelser som en för-
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säkrad som har sjukpenning. Detta inkluderar även de situationer 
som uppstår innan ersättning har beviljats, som frågan om sjuk-
anmälan. Avsikten med förslaget är att förenkla tillämpningen och 
underlätta för en flexibel rehabiliteringsprocess som tillåter en steg-
vis upptrappning av arbete. Avsikten är att en försäkrad varken ska 
gynnas eller missgynnas av att söka och beviljas rehabiliteringspen-
ning i stället för sjukpenning vid nedsatt arbetsförmåga i den aktuella 
situationen och i princip ska behandlas på samma sätt. 

Det sagda innebär att relevanta bestämmelser om sjukpenning 
och beräkning av sjukpenning i 27 kap. och 28 kap. SFB kommer att 
vara tillämpliga för en försäkrad i denna situation. Vissa bestämmelser 
i dagens regelverk om rehabiliteringsersättning (31 kap. 10 och 13 §§) 
hänvisar redan i dag till bestämmelser i 27 och 28 kap. SFB. Dessa 
bestämmelser gäller generellt för rehabiliteringsersättningen. Därut-
över ska alltså ett antal bestämmelser i 27 och 28 kap. vara tillämpliga 
för en försäkrad som omfattas av reglerna om rehabiliteringspenning 
i stället för sjukpenning. Dessa innefattar bestämmelser i 27 kap. om  

– sjukresor 

– samordning med sjuklön, 

– sjukpenning vid kortare sjukdomsfall, 

– sjukanmälan, 

– krav på läkarintyg efter sjunde dagen, 

– karensavdrag, 

– allmänt och särskilt högriskskydd, 

– utbetalning till arbetsgivare m.m. 

I 28 kap. innefattas bestämmelser om  

– beräkningsunderlag vid sjuklön, 

– arbetstidsberäknad sjukpenning, 

– samordning med samtidig lön. 
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Relationen till andra förmåner 

Med hänsyn till att rehabiliteringspenningen föreslås kunna beviljas 
steglöst kommer försäkrade som parallellt får en ytterligare social-
försäkringsförmån som kompenserar för inkomstförlust kunna få 
ersättningarna på en sammantagen nivå som inte motsvarar kvartiler. 
En försäkrad som exempelvis samtidigt får både rehabiliteringspen-
ning och föräldrapenning kan tänkas ha den senare ersättningen i en 
omfattning om 25 procent och den förra i en omfattning om 30 pro-
cent. Den försäkrade arbetar då i en sammantagen omfattning om 
45 procent. 

En försäkrad kan dock inte få rehabiliteringspenning och en annan 
förmån som också ersätter inkomstförlust i en högre omfattning än 
totalt 100 procent ersättning per dag. En försäkrad som t.ex. får reha-
biliteringspenning i en omfattning om 30 procent och som sedan 
ansöker om föräldrapenning på 75 procent får i så fall minskad reha-
biliteringspenning till 25 procent. Detta eftersom rehabiliterings-
penningen ger ersättning för inkomstförlust. Om den försäkrade får 
föräldrapenning i en omfattning på 75 procent kan den försäkrade 
alltså som mest kompenseras för ytterligare 25 procent inkomstför-
lust vid rehabilitering. Den försäkrade behöver i ett sådant här fall 
alltså anpassa sitt deltagande i rehabiliteringsåtgärder till kvartiler. 
Ramen för hur mycket rehabiliteringspenning den försäkrade kan få 
i dessa slags fall är det kvarvarande del som den försäkrade inte har 
ersatts för inkomstförlust med en annan förmån för samma dag 
ersättningen avser och med den högsta omfattning den försäkrade 
kan få sett till personens SGI. Det kan också konstateras att enligt 
dagens regelverk hade den försäkrade i nyss nämnda exempel inte 
kunnat ha 30 procent rehabilitering, utan endast i kvartiler.  

22.1.2 Rehabiliteringsersättningens koppling 
till rehabiliteringskedjan 

Utredningens förslag: För tid som den försäkrade genomgår 
arbetslivsinriktad rehabilitering och är beviljad rehabiliterings-
penning ska arbetsförmågan inte bedömas mot de fasta tidsgräns-
erna i rehabiliteringskedjan. Arbetsförmågan ska bedömas utifrån 
den tidpunkt i rehabiliteringskedjan som var tillämplig vid den 
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tidpunkt då rehabiliteringspenning först beviljades för den aktuella 
rehabiliteringsåtgärden. 

För en försäkrad som har rehabiliteringspenning ska även prö-
vning av nedsatt arbetsförmåga till följd av sjukdom utöver del-
tagandet i rehabiliteringen och göras enligt den bestämmelse som 
var tillämplig den tidpunkt då rehabiliteringspenning först bevil-
jades för den aktuella rehabiliteringsåtgärden.  

Vid prövning av rätt till sjukpenning efter en avslutad period 
med rehabiliteringspenning ska en försäkrads arbetsförmåga be-
dömas mot det arbetsmarknadsbegrepp som gäller den vid den 
tidpunkten aktuella dagen i rehabiliteringskedjan. 

 
Skälen för utredningens förslag: Enligt nuvarande regelverk räknas 
dagar i rehabiliteringskedjan såväl när den försäkrade får rehabili-
teringspenning som när han eller hon får sjukpenning. Båda ersätt-
ningarna ingår i sjukperioden enligt 27 kap. 26 § SFB. Utredningen 
bedömer att dagar i rehabiliteringskedjan även fortsättningsvis ska 
räknas för rehabilitering som ersätts med rehabiliteringspenning. 

Utredningen föreslår dock att någon bedömning av arbetsför-
mågan inte ska göras i relation till de fasta tidsgränserna i rehabili-
teringskedjan under den tid som den försäkrade deltar i arbetslivs-
inriktad rehabilitering och får rehabiliteringspenning. Under sådan 
tid ska i stället arbetsförmågan jämföras mot den bedömningsgrund 
som var aktuell vid det initiala beviljandet av rehabiliteringspenning.  

Om den försäkrade ansöker om sjukpenning efter att den arbets-
livsinriktade rehabiliteringen avslutats, kommer arbetsförmågan be-
dömas mot de fasta tidsgränserna i rehabiliteringskedjan utifrån 
vilken dag i sjukperioden den försäkrade befinner sig vid den tid-
punkten, även inräknat tiden med rehabiliteringspenning. Vid denna 
tidpunkt kommer den försäkrade således befinna sig på samma dag i 
rehabiliteringskedjan som om han eller hon haft sjukpenning under 
hela sjukperioden, även om den försäkrade under en viss tid haft 
rehabiliteringspenning. 

Som exempel kan nämnas en försäkrad som innan dag 181 i sjuk-
skrivningen påbörjar arbetslivsinriktad rehabilitering. Under tiden 
med rehabiliteringspenning räknas dagar i rehabiliteringskedjan. När 
den försäkrade når dag 181 ska arbetsförmågan dock inte prövas mot 
normalt förekommande arbete om han eller hon fortfarande deltar i 
arbetslivsinriktad rehabilitering. Först om den försäkrade återigen 
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blir sjukskriven efter att den arbetslivsinriktade rehabiliteringen har 
avslutats, ska den försäkrade åter få sin arbetsförmåga bedömd mot 
tidsgränserna i rehabiliteringskedjan.  

Utredningen anser att denna lösning utgör en väl avvägd balans 
mellan intresset av att en försäkrad ska kunna rehabiliteras åter till 
sitt befintliga arbete och kraven på den försäkrade att ställa om till 
ett (annat) normalt förekommande arbete på arbetsmarknaden.  

Förslaget påverkar inte tillämpningen av nuvarande regler i 27 kap. 
19 § SFB om vid vilken tidpunkt sjukpenning ska börja utbetalas på 
fortsättningsnivå. Så är fallet eftersom även dagar den försäkrade får 
rehabiliteringspenning fortfarande ska räknas som dagar i rehabili-
teringskedjan.  

Att den försäkrades arbetsförmåga inte ska bedömas gentemot de 
fasta tidsgränserna i rehabiliteringskedjan under den tid han eller 
hon deltar i arbetslivsinriktad rehabilitering, för att sedan, när reha-
biliteringen är avslutad, åter bedömas mot dessa gränser ökar visser-
ligen till viss del regelverkets komplexitet. Det finns därmed en risk 
för att det uppstår missförstånd vid handläggningen och för att det 
blir svårare för inblandade aktörer att förstå regelverket. Utred-
ningen bedömer dock att fördelarna med den föreslagna lösningen 
överväger, särskilt eftersom den bör minska risken för att rehabili-
teringsinsatserna drabbas negativt av bedömningen gentemot tid-
punkter i rehabiliteringskedjan.  

Ingen bortre tidsgräns för hur länge rehabiliteringspenning 
kan utbetalas 

I förarbetena till nuvarande regelverk anges att rehabiliteringsersätt-
ning endast i undantagsfall ska kunna betalas ut i längre tid än tre 
månader till den som behöver rehabiliteringsåtgärder för att komma 
tillbaka till sitt befintliga arbete, men som även utan rehabiliterings-
insatser har arbetsförmåga i andra arbeten.17 I förarbetena uttalas 
också att rehabiliteringsersättning som syftar till att förkorta sjuk-
fallet eller att häva arbetsförmågans nedsättning inte bör utges efter 
det att den försäkrade har haft nedsatt arbetsförmåga i 90 dagar, om 
den försäkrade utan arbetslivsinriktad rehabilitering kan återgå i 
annat arbete hos arbetsgivaren.18  

 
17 Prop. 1996/97 :28, s. 19. 
18 Prop. 2007/08:136, s. 70. 
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I Prop. 2020/21:78 anges att kopplingen mellan rehabiliterings-
penningen och rehabiliteringskedjans tidsgränser har visat sig vara 
ett problem för möjligheten till tidiga rehabiliteringsinsatser för en-
skilda, liksom för möjligheten att fullfölja rehabilitering. Regeringen 
uttalar bl.a. följande:  

När Försäkringskassan, enligt nuvarande regelverk, redan vid dag 180 
drar in sjukpenningen och hänvisar individen att ställa sig som aktivt 
arbetssökande hos Arbetsförmedlingen, arbetar arbetsgivaren som regel 
fortfarande med målet att arbetstagaren ska komma åter i ordinarie arbete. 
Arbetstagaren kan också ha börjat återgå på deltid i arbetet med en 
tydlig plan att successivt återgå till heltid De gällande reglerna kan där-
för försvåra eller i vissa fall tillintetgöra det arbete som har påbörjats på 
arbetsplatsen.19  

I denna proposition nämner regeringen också att den som inte kan 
återgå i arbete hos den egna arbetsgivaren, men som har arbets-
förmåga i andra arbeten efter en tid förväntas ställa om till ett sådant 
arbete i stället för att kvarstå i sjukförsäkringen. Samtidigt betonas 
vikten att kravet på omställning inte kommer för tidigt i sjukfallet. 

Mot denna bakgrund är det enligt utredningens mening inte rim-
ligt att sätta upp en fast tidsgräns på tre månader för en rehabili-
teringsinsats som syftar till att en försäkrad ska kunna återgå i sitt 
ordinarie arbete. Utredningen anser att det inte heller generellt bör 
sättas upp någon specifik tidsgräns för hur länge rehabiliterings-
penning ska kunna beviljas. Det avgörande ska vara huruvida behov 
av arbetslivsinriktad rehabilitering kvarstår och om det fortfarande 
finns adekvata åtgärder att vidta. Liksom regeringen anser utred-
ningen att det också bör beaktas att den som inte kan återgå i arbete 
hos den egna arbetsgivaren, men som har arbetsförmåga i andra ar-
beten efter en tid bör förväntas ställa om till ett sådant arbete i stället 
för att kvarstå i sjukförsäkringen. Samtidigt bör försäkrade som har 
goda möjligheter att återgå i sitt vanliga arbete också ges reella förut-
sättningar att rehabiliteras åter till det arbetet.20  

Det faktum att rehabiliteringsåtgärder ska planeras i samråd med 
den försäkrade och utifrån hans eller hennes individuella förutsätt-
ningar och behov, i kombination med att ersättningen är steglös, 
obegränsad i tid och utan att dagar i rehabiliteringskedjan förbrukas, 
kan i och för sig minska incitamenten för den försäkrade att lämna 

 
19 Prop. 2020/21:78, s. 18. 
20 Se också Prop. 2020/21:78, s. 10.  
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försäkringen, vilket kan leda till inlåsningseffekter. Utredningen anser 
dock att risken för omfattande sådana effekter är små. När omfatt-
ande rehabiliteringsinsatser har genomförts och sannolikheten för att 
ytterligare rehabiliteringsåtgärder skulle understödja återgång i det 
ordinarie arbetet har minskat bör inte ytterligare åtgärder kunna 
genomföras med rehabiliteringsersättning.  

Vilken ersättning är tillämplig vid olika typer av rehabilitering? 

Liksom tidigare ska rehabiliteringspenning vara aktuellt när den för-
säkrade genomgår arbetslivsinriktad rehabilitering. Vid enbart medi-
cinsk rehabilitering, som hälso- och sjukvården ansvarar för, kommer 
sjukpenning även fortsättningsvis vara den förmån som är aktuell för 
en försäkrad som har nedsatt arbetsförmåga. Avgränsningen mellan 
arbetslivsinriktad och medicinsk behandling och rehabilitering är 
emellertid inte kategorisk. Liksom tidigare ska gälla att deltagande i 
viss medicinsk behandling, t.ex. sjukgymnastisk, under tid som 
arbetslivsinriktad rehabilitering pågår inte kommer att innebära något 
hinder för att rehabiliteringsersättning ska kunna beviljas. 

Som tidigare nämnts innebär utredningens förslag att en försäkrad 
som samtidigt har rätt till partiell rehabiliteringspenning och partiell 
sjukpenning endast kommer att få utbetalning av rehabiliterings-
penning. Ersättningen ska i sådana fall motsvara hela den nedsatta 
arbetsförmågan, alltså även för den del som den försäkrade uppfyller 
villkoren för rätt till sjukpenning.  

Även om den försäkrade får sjukpenning och genomgår medicinsk 
rehabilitering som pågår dag 181 i rehabiliteringskedjan finns möj-
ligheter att inte bedöma arbetsförmågan mot normalt förekom-
mande arbeten på arbetsmarknaden. Genom regler som trädde i kraft 
den 15 mars 2021 har möjligheterna att skjuta upp denna bedömning 
utökats. Även om en sammantagen bedömning alltid ska göras 
utifrån omständigheterna i det enskilda fallet kan förutsättningarna 
för att skjuta upp bedömningen normalt sett anses vara uppfyllt t.ex. 
om den försäkrade medverkar i insatser enligt en plan som kan 
innehålla bl.a. medicinska åtgärder.21 I förarbetena framgår också att 
lagändringen innebär att bedömningarna mot andra arbeten kan 

 
21 Där målet är återgång i arbete senast dag 365 hos arbetsgivaren, i samma omfattning som 
före sjukperioden. Prop. 2020/21:78. 
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skjutas upp även vid psykiatriska diagnoser om det t.ex. pågår medi-
cinsk rehabilitering.  

Utredningen har tidigare kunnat konstatera att många rehabili-
teringsinsatser har inslag av såväl arbetslivsinriktad som medicinsk 
rehabilitering. Sådana mer blandade insatser ska även fortsättnings-
vis kunna ersättas med rehabiliteringspenning inom ramen för den 
arbetslivsinriktade rehabiliteringen. I sådana fall kommer de försäk-
rade ha samma ersättningsform, rehabiliteringspenning, oavsett vilken 
typ av rehabilitering de genomgår, så länge de i vart fall till viss del 
genomgår arbetslivsinriktad rehabilitering. Så är fallet eftersom ut-
redningens förslag innebär att försäkrade som samtidigt uppfyller 
villkoren för både rehabiliteringspenning och sjukpenning ska få 
rehabiliteringspenning för hela nedsättningen av arbetsförmågan. 

22.1.3 Utökade möjligheter att få rehabiliteringsersättning 
för utbildning 

Utredningens bedömning: Det ska utöver de typer av utbild-
ningar som kan bedrivas inom ramen för dagens rehabiliterings-
ersättning även vara möjligt att studera på yrkeshögskoleutbild-
ningar och andra eftergymnasiala utbildningar. 

Den maximala tid som rehabiliteringsersättning kan beviljas för 
studier ska vara 44 veckor. Utbildningen ska vidare kunna slut-
föras inom de 44 veckorna för att den försäkrade ska ha rätt till 
rehabiliteringsersättning. 

 
Skälen för utredningens bedömning: För att rehabiliteringsersätt-
ning ska kunna beviljas för utbildning ska utbildningen enligt för-
ordningen (1991:1321) om rehabiliteringsersättning avse yrkesut-
bildning, allmänteoretisk eller orienterande utbildning som är en 
nödvändig förberedelse för yrkesutbildning eller orienterande ut-
bildning i datateknik för personer med bristfällig eller föråldrad 
skolutbildning. Avgörande för om utbildningen kan betraktas som 
rehabilitering är om den i den försäkrades fall syftar till att han eller 
hon ska återfå arbetsförmågan, korta sjukdomstid eller förhindra 
ytterligare försämring av arbetsförmågan. 

I utredningens direktiv anges att de begränsningar som finns med 
högst 40 studieveckor för en utbildning som kan finansieras med 
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studiemedel och kring vilken typ av studier som kan bedrivas med 
rehabiliteringsersättning i förordningen (1991:1321) i stort sett varit 
oförändrade sedan rehabiliteringsreformen, trots att kraven på ut-
bildning i arbetslivet har ökat och att utbildning numera är en säll-
synt rehabiliteringsinsats. Det anges vidare att det kan övervägas om 
de begränsningar som finns fortfarande är motiverade, särskilt med 
hänsyn till att en omställning som är hållbar för individen och som 
är önskvärd ur ett samhällsperspektiv bör eftersträvas. Andra exister-
ande förmåner vid utbildning behöver här beaktas. 

Som redovisats i avsnitt 19.2.1 kan det faktum att studier är en 
sällsynt rehabiliteringsinsats bl.a. förklaras av Försäkringskassans 
tolkning att kravet på nedsatt arbetsförmåga för att rehabiliterings-
penning ska kunna betalas ut innebär att det krävs att utbildnings-
insatsen ska leda till högre arbetsförmåga. Eftersom arbetsoförmåga 
i sjukförsäkringen endast ska bedömas utifrån rent medicinska krite-
rier krävs det således enligt Försäkringskassan att utbildningen leder 
till en medicinsk förbättring av arbetsförmågan, vilket utbildningar 
normalt inte gör. Av lagtexten framgår emellertid att rehabiliterings-
penning också kan bli aktuell när den försäkrade genomgår en åtgärd 
som syftar till att förkorta sjukdomstid eller förhindra försämring av 
arbetsförmåga. Utbildning kan således bli aktuellt även i sådana fall 
och det krävs således inte heller att utbildningen de facto kommer 
att återställa den försäkrades arbetsförmåga. 

För en anställd vars arbetsgivare kan erbjuda omplacering till ett 
annat arbete under förutsättning att den anställde går en utbildning 
kan rehabilitering i form av utbildning bli aktuell under den period i 
rehabiliteringskedjan då bedömningen av arbetsförmåga görs i för-
hållande till arbete hos den befintliga arbetsgivaren. För den vars 
arbetsförmåga ska bedömas i förhållande till arbeten som normalt 
förekommer på arbetsmarknaden kan utbildning bli aktuellt om ar-
betsförmågan är nedsatt i sådana slags arbeten, men ett specialan-
passat eller skyddat arbete skulle kunna bli tillgängligt för den för-
säkrade efter utbildning.22 

 
22 Försäkringskassan, Rättslig kvalitetsuppföljning 2016:2, s. 20. 

1272 ( 2864 )



SOU 2021:69 Förmåner vid rehabilitering – utredningens överväganden och förslag 

1093 

Begränsningar i tid och till vissa typer av studier 

I dag kan en försäkrad få rehabiliteringspenning för maximalt 40 stu-
dieveckor. Utredningens förslag är att denna gräns utökas till 
44 veckor. Förslaget är motiverat av att vissa av de nya former av 
utbildningar som föreslås kunna ge rätt till rehabiliteringsersättning 
omfattar 44 veckor. Det innebär dock fortfarande att en försäkrad 
ska kunna studera maximalt ett år med rehabiliteringspenning. Det 
kan noteras att detta förslag också lämnas i departementspromemo-
rian ”Omställningsstudiestöd – för flexibilitet, omställningsförmåga 
och trygghet på arbetsmarknaden” (Ds 2021:18). Emellertid avser 
förslaget om maximalt 44 studieveckor i denna skrivelse endast hel-
tidsstudier.  

Det ska enligt utredningens bedömning liksom i dag vara möjligt 
att studera både på heltid och deltid med rehabiliteringsersättning, 
men det totala antalet veckor som den försäkrade kan studera på en 
utbildning som kan finansieras med studiemedel med förmånen bör 
vara 44 veckor oavsett studietakt. Längre sådana studier än så kan 
och bör vanligtvis finansieras genom studiemedelssystemet. 

Utredningen anser dock att begränsningen avseende vilken typ av 
utbildning som ska kunna beviljas som rehabiliteringsåtgärd och 
således kunna berättiga till rehabiliteringsersättning bör ändras. Med 
hänsyn till utbildningens syfte (se nedan) och längd samt till om den 
är studiemedelsberättigande anser utredningen att det är motiverat 
att fler utbildningar kan omfattas än vad som gäller i dag. Särskilt 
anser utredningen att yrkeshögskoleutbildningar, som ofta innebär 
en möjlighet för försäkrade att på ett studieår få ny kompetens, bör 
vara möjlig att genomföra och finansiera med rehabiliteringsersätt-
ning. Det kan också tänkas att annan eftergymnasial utbildning ut-
gör en rimlig rehabiliteringsåtgärd, varför även sådana studier ska 
kunna bedrivas med rehabiliteringsersättning. Framför allt kan det 
handla om studier på universitet och högskola, men det kan även 
röra sig om exempelvis eftergymnasial yrkesutbildning på folkhög-
skola. Utredningen menar att ett syfte med utbildningen ska vara att 
den är yrkesinriktad. Det ska därför krävas att utbildningen är av en 
sådan längd att den kan avslutas inom 44 veckors studier, eller att 
den försäkrade avslutar en sedan tidigare påbörjad utbildning inom 
denna tid, för att det ska vara möjligt att beviljas rehabiliterings-
ersättning under tiden för studierna.  
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För att nu nämnda utbildningar ska kunna finansieras med reha-
biliteringsersättning ska dock krävas att utbildningen syftar till att 
den försäkrade ska återfå arbetsförmågan, korta sjukdomstid eller 
förhindra ytterligare försämring av arbetsförmågan.  

De nu nämnda begränsningarna i tid och kring vilken sorts stu-
dier som kan bedrivas med förmånen framstår enligt utredningen 
som väl avvägda med hänsyn till att studierna bör leda till att den 
försäkrades nya kompetens är efterfrågad på arbetsmarknaden så att 
han eller hon snabbt kan ta tillvara sin arbetsförmåga i arbete.  

Genom att någon åtskillnad inte längre kommer att göras mellan 
medicinsk rehabilitering och arbetsmarknadsinriktad sådan kommer 
förmånen kunna finansiera fler utbildningar även ur detta perspek-
tiv. Här kan särskilt lyftas rättsfallet RÅ 1997 not. 102, där den för-
säkrade enligt tidigare regelverk inte kunde få rehabiliteringsersätt-
ning för en utbildning som enligt Högsta förvaltningsdomstolen 
utgjorde ett led i den försäkrades sociala och medicinska rehabili-
tering. En sådan typ av utbildning skulle enligt utredningens förslag 
kunna berättiga till rehabiliteringsersättning. Avgörande för om ut-
bildningen kan bedrivas med förmånen ska vara om utbildningen i 
det enskilda fallet syftar till att den försäkrade ska återfå arbetsför-
mågan, korta sjukdomstid eller förhindra ytterligare försämring av 
arbetsförmågan. 

Det kan konstateras att nedsatt arbetsförmåga även kan innebära 
nedsättning av förmågan att studera. Utredningen bedömer vidare 
att de utvidgade möjligheterna att studera med rehabiliteringsersätt-
ning inte innebär en beaktansvärd ökad risk för missbruk av för-
månen eller beaktansvärda ökade incitament för försäkrade att söka 
sig till förmånen. För att kunna använda möjligheten att finansiera 
sina studier med förmånen måste den försäkrade genomgå en sjuk-
skrivningsprocess med läkarundersökningar och visa att man upp-
fyller kriterierna för förmånen. Det är alltså inte möjligt att utan 
vidare finansiera sina studier genom rehabiliteringsersättning. Utred-
ningens bedömning är därmed att det inte finns en beaktansvärd risk 
att förmånen utnyttjas felaktigt av personer som inte har rätt till er-
sättningen för att finansiera sina studier. 
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22.1.4 Rehabiliteringsbidrag ersätter särskilt bidrag 

Utredningens förslag: Rehabiliteringsersättningens särskilda bi-
drag ska ersättas av rehabiliteringsbidrag.  
 
Utredningens bedömning: Samma nödvändiga merkostnader som 
enligt nuvarande regelverk kan ersättas genom det särskilda 
bidraget bör kunna ersättas genom rehabiliteringsbidraget. Be-
gränsningar om att kostnader behöver överstiga 300 kronor bör 
tas bort. 

 
Skälen för utredningens förslag och bedömning: I direktiven anges 
att utredningen ska ta ställning till behovet av förändringar av det 
särskilda bidraget. Bidraget utgör en merkostnadsersättning för kost-
nader som uppstår till följd av och i samband med arbetslivsinriktade 
rehabiliteringsåtgärder som kan berättiga till rehabiliteringsersättning. 

Utredningen bedömer att merkostnader även fortsättningsvis bör 
kunna ersättas. Incitamenten för försäkrade att delta i rehabiliter-
ingsåtgärder kan minska om det saknas möjligheter att få kostnaden 
för exempelvis resor ersatta. En sådan begränsning riskerar i sin tur 
att den planerade rehabiliteringen inte kan genomföras på ett adekvat 
sätt, vilket riskerar att den inte blir så effektiv som den annars hade 
kunnat bli. Möjligheten att få ersättning för merkostnader vid exem-
pelvis behandling fyller därmed en viktig funktion. Visserligen har 
konstaterats att det nuvarande särskilda bidraget nästan uteslutande 
används för att ersätta resekostnader till behandlingsställen, men ut-
redningen anser att det inte utgör skäl att begränsa möjligheten till 
att endast kunna få ersättning för sådana utgifter. Det är viktigt att 
flera tänkbara utgifter kan ersättas för att öka incitamenten för den 
försäkrade att delta i arbetslivsinriktad rehabilitering. Någon be-
gränsning kring vilka kostnader som kan ersättas jämfört med dagens 
bestämmelser föreslås därmed inte och det nuvarande särskilda bi-
draget bör alltså enligt utredningens bedömning kvarstå i huvudsak 
i oförändrad form.  

Utredningen föreslår dock att det särskilda bidraget ska byta namn 
till rehabiliteringsbidrag. Det kan leda till otydligheter om rehabili-
teringsersättningens merkostnadsersättning har det generella namnet 
särskilt bidrag, samtidigt som den nya förmånen preventionsersätt-
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ningens merkostnadsersättning föreslås få det mer specifika namnet 
preventionsbidrag.  

Vissa följdförändringar kring rätten till merkostnadsersättning i 
form av rehabiliteringsbidrag föreslås också indirekt genom övriga 
förslag. Utredningen föreslår att begränsningen att ersättning endast 
betalas ut till den del skäliga kostnader överstiger 300 kronor sam-
manlagt för studietiden samt att begränsningen att resekostnader för 
resor mellan bostaden och platsen för rehabiliteringen ska överstiga 
300 kronor per månad ska tas bort. Resor mellan bostaden och plat-
sen för rehabiliteringen ska vidare inte heller behöva ske dagligen för 
att resorna ska berättiga till ersättningen. Formuleringen dagligen 
kan nämligen tolkas som att resor måste ske alla dagar i veckan, men 
utredningen anser att det ska vara möjligt att få resekostnaden ersatt 
även om den försäkrade har en åtgärd som enbart pågår exempelvis 
tre dagar i veckan. Detta för att minska de ekonomiska hinder som 
dessa begränsningar kan utgöra för försäkrade att delta i rehabili-
teringsåtgärder.  

Det är i dagsläget formellt möjligt att ansöka om enbart särskilt 
bidrag utan att vare sig ansöka om eller beviljas rehabiliteringspen-
ning. Det är emellertid mycket ovanligt att försäkrade gör det. Denna 
möjlighet föreslås ändå kvarstå, bland annat för att det kan under-
lätta för försäkrade som saknar SGI. Merkostnadsersättning ska även 
fortsatt kunna lämnas vid rehabilitering som sker under tid för vilken 
den försäkrade beviljats sjukersättning eller aktivitetsersättning. 

22.1.5 Handläggnings- och beslutsprocessen 
vid rehabiliteringsersättning 

Utredningens förslag: Den befintliga lagregleringen om att För-
säkringskassan i samråd med den försäkrade ska se till att den 
försäkrades behov av rehabilitering snarast klarläggs komplet-
teras med krav på att den försäkrades rehabiliteringsbehov ska 
vara klarlagt senast dag 60 i sjukperioden, om det inte är uppen-
bart obehövligt.  

Bedöms den försäkrade inte ha behov av rehabilitering vid 
klarläggandet senast dag 60 ska det fortlöpande under den fort-
satta sjukperioden följas upp om ett sådant behov uppstår. 
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Skälen för utredningens förslag: En förklaring till att arbetslivsin-
riktad rehabilitering sker i mindre uträckning att sådan rehabilitering 
sätts in allt senare i sjukfallen, se avsnitt 19.4.2. Genom att lagstifta 
om en senaste tidpunkt för när Försäkringskassan ska ha klarlagt den 
försäkrades behov av rehabilitering, bedömer utredningen att dessa 
problem kommer att minska. Bl.a. skulle en tidsgräns kunna påverka 
när i sjukfallen Försäkringskassan genomför avstämningsmöten och 
hur många möten som hålls.  

Avstämningsmöten är en av de utredningsmetoder Försäkrings-
kassan använder bl.a. för att utreda och bedöma den försäkrades behov 
av rehabilitering. Utredningen bedömer att avstämningsmötet är en 
god utredningsmöjlighet för att tidigt i ett sjukfall kunna identifiera 
behovet av rehabilitering. Avstämningsmöten sker dock sent i sjuk-
fallen. Exempelvis var det genomsnittliga antalet sjukskrivningsdagar 
innan det första avstämningsmötet genomfördes 397 dagar år 2019. 
Erfarenheter visar att rehabilitering som påbörjas efter en lång, passiv 
sjukskrivningstid har små möjligheter att lyckas.  

Försäkringskassan har inom ramen för sitt samordningsuppdrag 
ansvar för att säkerställa att behovet av rehabiliteringsåtgärder utreds 
och se till att rehabiliteringsåtgärder påbörjas så snart det är möjligt 
av medicinska och andra skäl. Detta betyder också att Försäkrings-
kassan kan få god kännedom om såväl de medicinska insatserna som 
de arbetsplatsinriktade insatserna som pågår i ett sjukfall i god tid 
innan dag 180 i sjukfallet.  

Förutsättningarna att uppfylla samordningsansvaret torde också 
ha förbättrats i och med arbetsgivarens lagstadgade ansvar att upp-
rätta en plan för återgång i arbete. Sedan juli 2018 har arbetsgivare 
även en lagstadgad skyldighet att upprätta en plan för återgång i ar-
bete för de arbetstagare som varit sjukskrivna i 30 dagar och som kan 
antas fortsätta vara frånvarande på grund av sjukdom i minst 60 dagar. 
Också enligt arbetsmiljölagen har arbetsgivaren ett ansvar för arbets-
anpassning och arbetslivsinriktad rehabilitering på arbetsplatsen.  

Även regionerna har fått utökade skyldigheter i och med den lag 
som trädde i kraft den 1 februari 2020 och som anger att regionerna 
ska erbjuda koordineringsinsatser för sjukskrivna patienter. Både 
arbetsgivare och hälso- och sjukvård har således fått ett tydligt ansvar 
de senaste åren för att stödja människor i deras återgång till arbete. 
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Regeringen har uttalat att dessa förutsättningar bör underlätta för 
Försäkringskassan att uppfylla sitt samordningsansvar.23 

Lagstiftningen kring rehabiliteringsplaner är i dagsläget i vissa 
delar detaljerad, bland annat vad gäller bestämmelser om vad en reha-
biliteringsplan ska innehålla. I direktiven anges att denna typ av 
handläggningsregler över tid kan komma att svara sämre mot hur 
ärenden lämpligen bör handläggas. Utredningen gör emellertid be-
dömningen att det är viktigt att en tydlig plan finns på plats tidigt i 
rehabiliteringsärenden. I planen redogörs för hur, när och hur länge 
åtgärder kommer att genomföras, uppgifter som också kommer att 
ligga till grund för bestämmandet av ersättning för inkomstförlust. 
För detta syfte finns det fog för att regelverket till viss del är detaljerat. 

Det kan konstateras att Försäkringskassan inom ramen för sitt 
samordningsuppdrag har ansvar för att säkerställa att behovet av 
rehabiliteringsåtgärder utreds så tidigt som möjligt i ärendena. För-
säkringskassan ska i samråd med den försäkrade se till att behovet av 
rehabilitering snarast klarläggs och att de åtgärder som behövs för 
en effektiv rehabilitering vidtas).24 Detta betyder också att Försäk-
ringskassan kan få god kännedom om såväl de medicinska insatserna 
som de arbetsplatsinriktade insatserna som pågår. Utredningen anser 
att det behövs ett större fokus på tidiga klarläggande utredningar för 
att den försäkrades behov av rehabilitering snarast ska kunna klar-
läggas och adekvata insatser sättas in i rätt tid. Insatser bör för det 
mesta sättas in när en tydlig anknytning arbetsplatsen fortfarande 
finns kvar. Detta är vanligast tidigt i ett sjukfall. Vartefter sjukfrån-
varon blir längre blir oftast också anknytningen till arbetsplatsen allt 
svagare. I vissa fall innebär också en längre sjukfrånvaro att den 
försäkrade även kan ha blivit uppsagd. Samtidigt är det viktigt att 
också beakta att viss försiktighet vid överväganden av vilka utred-
ningsinsatser och rehabiliteringsåtgärder som ska sättas in. Som 
utredningen tidigare har kunnat konstatera kan en del åtgärder få 
effekten att sjukfallen förlängs i stället för att förkortas. Det finns 
också en risk att rehabiliteringsinsatser som inte varit behövliga ibland 
ändå genomförs, vilket alltså också kan medföra förlängda sjukfall.  

I dag anges i socialförsäkringsbalken att Försäkringskassan ska se 
till att den försäkrades behov av rehabilitering snarast klarläggs och 
att åtgärder vidtas som behövs för en effektiv rehabilitering. Det 

 
23 Se prop. 2020/21:78, s. 14–15. 
24 30 kap. 9 § SFB. 
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saknas emellertid närmare redogörelser för vad begreppet snarast ska 
anses innebära i fråga om inom vilken tidsram Försäkringskassan ska 
ha klarlagt den försäkrades rehabiliteringsbehov. Mot bakgrund av 
vad utredningen kunnat konstatera utifrån den statistik som visar 
antalet sjukfall där rehabiliteringsplanering sker, antalet avstämnings-
möten och när i ett sjukfall rehabilitering typiskt sett påbörjas är 
utredningens uppfattning att Försäkringskassan i många fall inte 
uppfyller det i lag angivna kravet på att snarast klarlägga den försäk-
rades rehabiliteringsbehov. 

Utredningens bedömning att det behövs en mer strikt styrning, 
med en fast tidpunkt för när Försäkringskassan senast ska klarlägga 
den försäkrades behov av rehabilitering. Utredningens bedömning 
är att det kommer kunna leda till en mer aktiv handläggning och 
bidra till att – när så är relevant – behovet av rehabiliteringsåtgärder 
utreds och genomförs så tidigt som möjligt i sjukfallen.  

Det har tidigare varit lagstiftat om tidsgränser för när Försäkrings-
kassan senast ska upprätta rehabiliteringsplaner och kalla till avstäm-
ningsmöten.25 När dessa tidsgränser togs bort motiverades det bl.a. 
med att sådana slags bestämmelser riskerar att hämma Försäkrings-
kassans metodutveckling.26 Det faktum att olika diagnoser ger olika 
långa sjukperioder fördes också fram som skäl för att det inte är 
lämpligt att formulera exakta tider för när Försäkringskassan senast 
bör genomföra avstämningsmöten. I argumentationen nämndes också 
att resursanvändningen inte blir ändamålsenlig om åtgärder vidtas för 
att uppfylla lagstiftningens bestämmelser även om de inte behövs i 
det specifika ärendet.  

Utredningen instämmer i att det kan vara problematiskt att lag-
stifta om fasta tidsgränser vad gäller när en specifik utredningsmetod 
ska användas i ett sjukfall samt exakt när själva rehabiliterings-
planerna ska upprättas. Trots det anser utredningen att det givet de 
senaste årens utveckling ändå finns behov av mer fast reglering om 
när Försäkringskassan senast ska klarlägga den försäkrades rehabi-
literingsbehov. Utredningen föreslår därför att den befintliga regler-
ingen om att den försäkrades behov av rehabilitering snarast ska 
klarläggas, ska kompletteras med en bestämmelse om när denna ut-
redning senast ska genomförts. Utredningens förslag är att För-
säkringskassan senast dag 60 i sjukfallet ska ha utrett den försäkrades 

 
25 Prop. 2004/05:21. 
26 Prop. 2006/07:59. 
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behov av rehabilitering. En sådan utredning ska dock inte behövs 
enligt nyss nämnda tidsgräns om det är uppenbart obehövligt. Det 
kan exempelvis vara fallet om det finns en tydlig prognos om att den 
försäkrade inom kort kommer att kunna återgå i arbete utan att ha 
behov av arbetslivsinriktad rehabilitering. På så sätt menar utred-
ningen att risken minskar att åtgärder vidtas även om de inte behövs 
i det specifika ärendet. 

Införande av denna tidsgräns förväntas kunna bidra till en mer 
ändamålsenlig samordning och genomförande av rehabilitering av 
sjukskrivna som har behov av det. 

22.2 Preventionsersättning – en ny förmån för 
förebyggande behandling och rehabilitering 

Utredningen föreslår att en ny förmån, preventionsersättning införs. 
I följande avsnitt presenteras förslaget mer i detalj, men sammanfatt-
ningsvis kan följande nämnas:  

Preventionsersättningen ska bestå av preventionspenning och 
preventionsbidrag. Uppdelningen motsvarar vad som i dagsläget gäller 
för rehabiliteringsersättningen, som består av rehabiliteringspenning 
och särskilt bidrag. 

Preventionspenning ska ge ersättning för den inkomstförlust den 
försäkrade gör genom att genomgå förebyggande åtgärder med syfte 
att förebygga sjukdom, förkorta sjukdomstid eller helt eller delvis 
förhindra nedsatt arbetsförmåga till följd av sjukdom. Rehabiliter-
ingsåtgärden ska ha ett eller flera av dessa syften och vara nödvändig 
för att ett sådant syfte ska uppnås. Ersättningen kopplas till den 
tidsåtgång som insatsen pågår och i den utsträckning den försäkrade 
därmed är förhindrad att skaffa inkomst genom arbete. Åtgärden ska 
beskrivas i en av Försäkringskassan upprättad preventionsplan. 

Preventionsbidrag ska ge ersättning för merkostnader som upp-
står för den försäkrade i samband med sådan förebyggande behand-
ling och rehabilitering för vilken preventionspenning kan beviljas. 

En avgörande förändring som förslaget medför är att åtgärdernas 
typ inte är avgörande för om ersättningen kan beviljas, utan sådan 
ska kunna beviljas för medicinsk behandling eller rehabilitering, 
förebyggande arbetslivsinriktad åtgärder eller en kombination av båda 
formerna.  
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Den nya förmånen ska, precis som dagens förebyggande sjuk-
penning, kunna beviljas den som genomgår medicinsk behandling i 
syfte att förebygga sjukdom eller arbetsoförmåga, eller förkorta 
sjukdomstid eller arbetsförmågenedsättning. Förmånen sjukpenning i 
förebyggande syfte ersätts därmed genom denna nya förmån som 
avser att täcka samma situationer som den förebyggande sjukpen-
ningen gör i dag. 

Nytt är att preventionsersättning, utöver medicinsk behandling 
och rehabilitering, även ska kunna beviljas vid förebyggande arbets-
livsinriktade åtgärder. För en försäkrad som är anställd utgör arbets-
givarens arbetsmiljöansvar gränsen för när en sådan åtgärd kan med-
föra rätt till preventionsersättning. Åtgärder som ryms inom 
arbetsgivarens förebyggande arbetsmiljöansvar ska inte kunna med-
föra rätt till preventionsersättning. 

22.2.1 Allmänt om preventionsersättning 

Utredningens förslag: Den nya förmånen preventionsersättning 
ska införas och ersätta förmånen sjukpenning i förebyggande syfte. 
Preventionsersättningen består av förmånerna preventionspenning 
och preventionsbidrag. 

Preventionspenning ska beviljas en försäkrad som gör inkomst-
förlust till följd av att han eller hon genomgår en förebyggande 
medicinsk eller arbetslivsinriktad åtgärd i syfte att förebygga 
sjukdom, att förkorta sjukdomstid eller helt eller delvis förhindra 
nedsatt arbetsförmåga till följd av sjukdom. Åtgärden ska vara 
nödvändig för att minst något av syftena ska kunna uppnås och 
olika typer av åtgärder kan kombineras. Nedsatt arbetsförmåga 
eller sjukdom ska däremot inte vara en förutsättning för att 
ersättningen ska kunna beviljas. 

Under den tid som den försäkrade genomgår sådan insats som 
ersätts med preventionspenning ska hans eller hennes sjukpen-
ninggrundande inkomst vara skyddad mot sänkning. 

 
Skälen för utredningens förslag: I tidigare avsnitt har redogjorts 
för de överlappande syftena i dagens rehabiliteringsförmåner. För-
slaget innebär att förmånerna förtydligas och utvidgas så att även 
förebyggande insatser av arbetslivsinriktad natur ska kunna inklu-
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deras i förmånen. Syftet med denna nya förmån är att det ska bli 
enklare för försäkrade att delta i förebyggande åtgärder. 

Enligt gällande regelverk finns det skillnader i förutsättningarna 
för rehabiliteringsförmåner enligt socialförsäkringsbalken beroende 
på om rehabiliteringen är av medicinsk eller arbetslivsinriktad karak-
tär. Vid medicinsk rehabilitering som i dag ersätts med förebyggande 
sjukpenning ställs inte något krav på nedsatt arbetsförmåga, medan 
det vid arbetslivsinriktad rehabilitering krävs att arbetsoförmåga till 
följd av sjukdom ska vara nedsatt med minst en fjärdedel. Rehabili-
teringspenning enligt socialförsäkringsbalken kan således i dagsläget 
inte beviljas i rent förebyggande syfte. Rehabiliteringsersättning kan 
dock redan med dagens regelverk ges i förebyggande syfte, för att 
motverka ytterligare försämring för en försäkrad som redan har ned-
satt arbetsförmåga. Den tredje huvudformen, social rehabilitering, kan 
inte ersättas genom rehabiliteringsförmånerna i socialförsäkrings-
balken. 

Förslaget utgör i princip ingen förändring mot tidigare reglering 
för medicinsk rehabilitering, som redan i dagsläget kan beviljas före-
byggande och ersättas genom förmånen förebyggande sjukpenning. 
Avsikten med att införa förmånen förebyggande sjukpenning var att 
förmånen skulle vara ett av flera verktyg för att förhindra frånvaro 
från arbete på grund av sjukdom.27 Utredningen kan emellertid kon-
statera att regelverket kring den förebyggande sjukpenningen är 
omodernt och behäftat med vissa brister. De behandlingsformer 
som tillämpas i dag skiljer sig från vad som gällde vid tidpunkten för 
regelverkets tillkomst. Synsättet på vad som kan anses utgöra en 
adekvat behandlings- eller rehabiliteringsinsats har också förändrats. 
Det är exempelvis inte alltid medicinsk personal som utför själva 
behandlingen, men det kan fortfarande vara en effektiv medicinsk 
behandling. Ett exempel kan vara den förändrade synen på fysisk 
aktivitet som ordineras av läkare som behandling. Det finns samman-
taget även förutsättningar för att förändra regelverket kring före-
byggande medicinsk behandling och rehabilitering vad gäller vissa 
frågor (se avsnitt 22.2.2). 

Förslaget innebär en förändring i fråga om den arbetslivsinriktade 
rehabiliteringen; denna form av insatser kommer enligt utredningens 
förslag kunna beviljas i förebyggande syfte och därmed alltså även 
innan en arbetsförmågenedsättning har uppstått. Gränsdragningen 

 
27 Prop. 1990/91:141, s. 33–34; SOU 1988:41, s. 313–335. 
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för vad som utgör arbetsgivarens förebyggande arbetsmiljöansvar 
blir avgörande för vilka situationer sådan arbetslivsinriktad insatser 
kan bli aktuell (se avsnitt 22.2.3). 

Regelverket ska fungera för kvinnor och män och oavsett vilken 
kategori på arbetsmarknaden den försäkrade tillhör. Den nya för-
månen ska därför kunna beviljas försäkrade som deltar i förebyg-
gande insatser och rehabilitering oavsett anställningsform och även 
omfatta arbetslösa. Avgörande för ersättningsfrågan är om den aktu-
ella insatsen medför att den försäkrade gör inkomstförlust. En för-
ändring i ersättningsfrågan är att den nya förmånen ska kunna be-
viljas steglöst, utan krav på att behandlingen eller rehabiliteringen 
ska uppgå till minst 25 procent, eller 2 timmar, under en enskild dag. 
Storleken på ersättningen ska liksom för nuvarande rehabiliterings-
förmåner vara baserad på den försäkrades SGI.  

Förmånen vid förebyggande medicinsk behandling och rehabilitering 
lyfts bort från sjukpenningens område 

Utredningens förslag innebär att även inkomstförlust till följd av 
förebyggande medicinsk behandling och rehabilitering kommer att 
ersättas genom preventionspenning. Den nuvarande förmånen sjuk-
penning i förebyggande syfte ersätts därmed. Denna förmån regleras 
i 27 kap. 25 § SFB och ligger således tillsammans, i samma kapitel, 
som regelverket för sjukpenning till följd av nedsatt arbetsförmåga. 
Sjukpenning i förebyggande syfte ingår i 1990-talets rehabiliterings-
reform men har sin placering i kapitlet om sjukpenning i stället för i de 
kapitel som rör rehabilitering och förmåner vid rehabilitering. Denna 
typ av sjukpenning utges emellertid under tid med medicinsk be-
handling eller rehabilitering och det finns inte något krav på vare sig 
nedsatt arbetsförmåga eller sjukdom – de två grundläggande kriterier 
som annars utgör basen för rätt till sjukpenning. Utredningen menar 
därför att den lämpligaste placeringen i regelverket för denna typ av 
förmån inte är inom kapitlet för sjukpenning; de fundamentala 
kriterier som sjukpenningen bygger på gäller inte för denna typ av 
ersättning, vars benämning därmed kan leda fel i tanke och tillämp-
ning. Det finns i dagsläget också svårigheter i gränsdragningen mellan 
sjukpenning och sjukpenning i förebyggande syfte. Utredningen har 
vidare kunnat konstatera att användningen av förmånen förebyg-
gande sjukpenning emellanåt används som vad som kan liknas vid en 
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reservförmån när den försäkrade fått avslag på ansökan om sjukpen-
ning för nedsatt arbetsförmåga. Detta är emellertid inte avsikten 
med förmånen. 

Genom den nya konstruktion för förmåner vid rehabilitering 
som utredningen föreslår kommer även medicinsk rehabilitering av 
förebyggande och återbyggande karaktär således att ingå i den nya 
förebyggande förmånen. Redan i dag kan förebyggande sjukpenning 
beviljas vid medicinsk behandling eller rehabilitering i syfte att före-
bygga en sjukdom, förkorta sjukdomstiden eller att förebygga eller 
till och med häva arbetsoförmåga. I denna mening kommer alltså 
med utredningens förslag även medicinsk behandling som genom-
förs i förbyggande syfte att per definition anses utgöra rehabilitering.  

I sak innebär den föreslagna förändringen inte någon skillnad sett 
till vilka typer av medicinska behandlings- eller rehabiliteringsåt-
gärder som kan berättiga till ersättning men kraven på dessa åtgärder 
kommer att göras mindre strikta. Den tämligen omfattande admini-
strativa process som i dagsläget kringgärdar den förebyggande sjuk-
penningen kommer också göras enklare. 

En definition av begreppen prevention och rehabilitering 
i detta sammanhang 

Som utredningen tidigare har konstaterat finns i dagsläget ingen en-
hetlig definition av begreppet rehabilitering, och särskilt vad gäller 
frågan om arbetslivsinriktad rehabilitering skiljer sig definitionerna 
åt (se avsnitt 18.1) mellan olika aktörer. Begreppet definieras också 
på olika sätt i olika sammanhang. I socialförsäkringsbalken är arbets-
livsinriktad rehabilitering i dagsläget definierad utifrån sitt syfte. I 
tidigare betänkanden som berör denna fråga har uttryckts att det 
vore önskvärt med en gemensam definition av begreppet arbetslivs-
inriktad rehabilitering.28 

Med begreppet prevention avses förebyggande insatser som kan 
aktiveras direkt när en individ börjat uppvisa tecken på eller signa-
lerar att det finns risk för långvarig ohälsa, men innan situationen 
utvecklats till sjukdom, sjukskrivning och nedsatt arbetsförmåga.29 

Behovet av en sådan närmre definition blir i detta sammanhang 
mindre mot bakgrund av utredningens förslag om en samlad förmån 

 
28 Se bl.a. SOU 2020:6. 
29 Jfr även Riksrevisionen, RiR 2021:19, s. 11. 
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vid preventiva åtgärder; oavsett om dessa är av medicinsk eller ar-
betslivsinriktad karaktär, eller en blandning av de två, ska det vara 
möjligt att få ersättning i form av preventionsersättning. I ett sådant 
fall räcker det att konstatera att den försäkrade deltar i någon form 
av åtgärd och det behöver inte närmre kategoriseras vilken typ av 
åtgärd det rör sig om eller fördelningen mellan medicinska och 
arbetslivsinriktade inslag. 

För frågan om rätt till den nya förmånen preventionsersättning 
ska förebyggande åtgärder definieras utifrån sitt syfte i detta sam-
manhang: det ska vara fråga om en åtgärd av medicinsk eller arbets-
livsinriktad karaktär som syftar till att förebygga sjukdom, att 
förkorta sjukdomstid, och/eller helt eller delvis förhindra nedsatt 
arbetsförmåga. En förebyggande behandlings- eller rehabilitering-
såtgärd som sätts in i något av de nämnda syftena och som behövs 
för att syftet ska uppnås ska betraktas som en preventionsåtgärd 
avseende frågan om preventionsersättning kan bli aktuellt. 

Försäkringskassan har i sitt svar på ISF:s rapport 2020:9, som rör 
förebyggande sjukpenning, angett att det vore eftersträvansvärt med 
en översyn av begreppen medicinsk behandling och rehabilitering.30 
Detta begrepp förekommer i dagens regler om förebyggande sjuk-
penning. Medicinsk behandling som ges i det syfte som anges i detta 
kapitel ska alltså anses utgöra en rehabiliteringsåtgärd som kan ge 
rätt till preventionsersättning. Begreppet medicinsk behandling och 
rehabilitering diskuteras vidare i avsnitt 22.2.1. 

Inget krav på att sjukdom ska ha uppstått 

Enligt utredningens förslag ska uppkommen sjukdom hos den för-
säkrade inte vara ett kriterium för att preventionsersättning ska 
kunna beviljas. Detta följer naturligt av förmånens karaktär, efter-
som den ska kunna beviljas för åtgärder i förebyggande syfte. Av-
sikten med en sådan insats kan vara just att förhindra att ohälsa hos 
en försäkrad förvärras och att sjukdom bryter ut. Syftet med pre-
ventionsersättning är att förebygga sjukdom och nedsättning av 
arbetsförmågan. Det sker genom att förmånen kan användas för att 
ersätta en försäkrad för den inkomst som han eller hon förlorar 
genom att avstå från arbete för att delta i behandling eller rehabili-

 
30 Försäkringskassan, svar på ISF rapport 2020:6, 2020/001234. 
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tering för att förebygga att ohälsa övergår till sjukdom och nedsatt 
arbetsförmåga. Exempel på sådana åtgärder är behandling av riskfak-
torer för sjukdom såsom stress, ångest och övervikt. 

Sjukdomsbegreppet – som diskuterades närmre i avsnitt 5.2.1 – 
kvarstår emellertid som en viktig del i bedömningen av rätt till för-
månen. Syftet med rehabiliteringsinsatsen ska vara att förebygga 
uppkomst av sjukdom, att förkorta sjukdomstid eller att förhindra 
nedsatt arbetsförmåga som uppkommer till följd av sjukdom. Sjuk-
dom ska i detta hänseende inte ha någon annan innebörd än i sjuk-
försäkringen i övrigt. 

Inget krav på nedsatt arbetsförmåga 

Det finns enligt utredningens förslag inget krav på att arbetsoförmåga 
till följd av sjukdom ska ha uppstått för att preventionsersättning ska 
kunna beviljas. I detta avseende motsvarar preventionsersättningen 
vad som i dag gäller för den förebyggande sjukpenningen. I stället 
kopplas förutsättningarna för ersättningen till att en rehabiliterings-
åtgärd ska pågå som medför inkomstförlust för den enskilde, samt 
att denna rehabilitering sker med visst syfte Ett sådant syfte som kan 
ligga till grund för ersättning är att förebygga uppkomsten av 
sjukdom, eller att förhindra att arbetsoförmåga uppstår eller förvärras. 
Ett krav på att arbetsoförmåga ska ha uppstått, som vid dagens reha-
biliteringspenning, skulle utesluta att förmånen används i förebyg-
gande syfte vid förebyggande insatser av arbetslivsinriktad karaktär. 
Detta är något som utredningens förslag avser att åtgärda. 

Den medicinska behandlingen eller rehabiliteringen, eller den 
arbetslivsinriktade insatsen, ska vara av ett slag och genomföras på 
ett sätt som gör att den som är föremål för åtgärden inte kan arbeta 
så länge den pågår. Den försäkrade ska således befinna sig i en situa-
tion som innebär att han eller hon är förhindrad att arbeta. Men det 
är själva insatsen som medför att den försäkrade inte kan arbeta, inte 
faktumet att arbetsförmågan är nedsatt. Under tid med behandling 
eller rehabilitering ska den försäkrades arbetsförmåga anses vara 
nedsatt i den utsträckning insatsen förhindrar honom eller henne 
från att förvärvsarbeta. 

Det är Försäkringskassan som beslutar om rätten till ersättning 
och därmed också om det är fråga om en åtgärd som utförs med 
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sådant syfte som kan ge rätt till ersättning. Detta medför inte att För-
säkringskassan ska utforma det faktiska innehållet i en åtgärd, 
bedöma huruvida en viss försäkrad är i behov av en förebyggande 
åtgärd eller bedöma om en sådan åtgärd kan anses leda till att arbets-
oförmåga på grund av sjukdom inte uppstår. Denna bedömning ålig-
ger i stället den enskilde tillsammans med aktörer som hälso- och 
sjukvården (medicinska åtgärder) eller arbetsgivare, facklig organisa-
tion eller Arbetsförmedlingen (arbetslivsinriktad förebyggande åtgärd). 

Ersättning vid förebyggande medicinsk vård och behandling för 
personer som genomgår arbetsmarknadspolitiska program 

Som konstaterats i avsnitt 20.4.7 kan personer som deltar i arbets-
marknadspolitiska program och som genomgår förebyggande medi-
cinsk behandling inte få vare sig aktivitetsstöd eller förebyggande 
sjukpenning för frånvaro från programmet. Enligt direktivet finns 
därför skäl att pröva om det går att finna en konstruktion som säker-
ställer att arbetssökande som deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt 
program har möjlighet att delta i förebyggande behandling utan att 
riskera sin försörjning. I direktivet framgår också att en utgångs-
punkt i detta avseende ska vara att ansvaret för den enskilde under 
förebyggande behandling huvudsakligen bör ligga på den som har 
bäst förutsättningar att hjälpa denna.  

Utredningen har övervägt olika lösningsförslag och instämmer i 
det reformförslag som Försäkringskassans lämnat rörande denna 
fråga.31 Det innebär att utredningen föreslår att aktivitetsstöd ska 
kunna utbetalas även vid sådan kortare frånvaro från programmet som 
beror på kortare förebyggande behandling. Utredningen anser att 
denna tidsperiod bör vara samma som gäller för frånvaro vid sjuk-
dom, alltså motsvarande en frånvaro på maximalt 30 dagar i följd. 

En person som genomgår en längre och mer omfattande före-
byggande behandling kan rimligtvis inte samtidigt tillgodogöra sig 
insatser i det arbetsmarknadspolitiska programmet. När det gäller 
längre förebyggande behandlingar som förhindrar deltagande i pro-
grammet bör därför detta avbrytas. Om så sker kan personen i stället 
ansöka om den nya förmånen preventionspenning, om han eller hon 
har en SGI, eller preventionspenning i särskilda fall om han eller hon 

 
31 Försäkringskassan, Fler förslag för minskat krångel, dnr 54379-2012, s. 52 f. 
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uppfyller kriterierna för denna ersättning. I direktiven anges vidare 
att ett fokus är att ersättningarna ska vara enkla för individer och 
handläggande myndigheter att administrera. Genom den föreslagna 
hanteringen bedöms den administrativa bördan minska, för både den 
enskilde och för myndigheterna.  

22.2.2 Preventionsersättning ska kunna beviljas för medicinsk 
behandling i förebyggande syfte 

Utredningens förslag: Preventionsersättning ska kunna beviljas 
vid förebyggande medicinsk behandling eller rehabilitering.  

 
Skälen för utredningens förslag: Utredningen har kunnat kon-
statera att det nuvarande regelverket kring ersättning för inkomst-
förlust vid förebyggande medicinsk behandling och rehabilitering – 
dvs. den förebyggande sjukpenningen – är behäftat med detaljerade 
handläggningsregler och flera oklara, svårtolkade rekvisit som orsakar 
problem vid tillämpningen. Dessa har framför allt sin grund i förar-
betena från införandet av bestämmelsen32 och Försäkringskassans 
tolkning av desamma. 

I utredningens problemanalys (se avsnitt 20.4.2) kunde konsta-
teras att kravet på att en viss behandling ska ha sin grund i vetenskap 
och beprövad erfarenhet är ett strängt krav för att beviljas före-
byggande sjukpenning och att Försäkringskassan tolkar detta som 
ett krav på evidensbaserad vård. Flera typer av vanliga behand-
lingsmetoder har svårt att uppfylla kraven på evidensbaserad åtgärd. 
Det nämns vidare att en signifikant effekt av uppställda krav på 
evidensbaserad behandling och rehabilitering är att personer med de 
vanliga besvären psykisk ohälsa eller diffusa fysiska besvär har svårt 
att få ersättning för behandling eller rehabilitering genom den före-
byggande sjukpenningen, trots att de bör utgöra en stor och viktig 
målgrupp för förebyggande insatser som ska minska sjukfrånvaron. 

Genom utredningens förslag ersätts den förebyggande sjukpen-
ningen med förmånen preventionspenning. Därutöver ska merkost-
nader kunna ersättas genom ett preventionsbidrag. De närmre form-
erna för att preventionspenning ska kunna beviljas vid förebyggande 
medicinsk behandling eller rehabilitering kommer enligt utredningens 

 
32 Prop. 1990/91:141. 
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förslag att i mycket likna dem som i dagsläget gäller för förebyg-
gande sjukpenning, men med förtydliganden av kraven på den 
vetenskapliga grunden för rehabiliteringen och förändringar av vissa 
administrativa kriterier. Det förtydligas också att ansvaret för den 
medicinska bedömningen av huruvida en viss medicinsk behand-
lings- eller rehabiliteringsåtgärd är lämpad i det enskilda fallet ska 
ligga på vårdgivaren och inte på Försäkringskassan.  

Preventionsersättning avser att ersätta inkomstförlust vid före-
byggande åtgärder. Sådana åtgärder kan dock sättas in även för en 
försäkrad som redan har nedsatt arbetsförmåga till följd av sjukdom, 
då för att förhindra ytterligare försämring av arbetsförmågan. Åt-
gärder avser i ett sådant fall att bevara den arbetsförmåga som åter-
står eller att förkorta sjukdomstiden. Det kan då röra sig om medi-
cinska rehabiliterande åtgärder och inte bara om habiliterande sådana, 
och en förbättrad arbetsförmåga kan uppkomma som en indirekt 
effekt av insatsen. Avsikten med utredningens förslag är inte att göra 
användningsområdet för förmånen snävare än det område den före-
byggande sjukpenningen täcker enligt dagens regelverk. Det kan dock 
betonas att den huvudsakliga avsikten med preventionsersättningen 
inte är att vara en förmån vid rehabilitering, utan att vara just före-
byggande. 

Begreppet medicinsk behandling och rehabilitering 

Den nuvarande förebyggande sjukpenning är en förmån som kan 
betalas ut till personer som deltar i medicinsk behandling eller medi-
cinsk rehabilitering. Samma begrepp kommer att ligga till grund för 
preventionsersättningen. Detta rehabiliteringsbegrepp – medicinsk 
behandling och rehabilitering – finns inte tydligt definierat i lagtext 
eller förarbeten, men den medicinska behandlingen eller rehabiliter-
ingen ska syfta till att förebygga sjukdom, förkorta sjukdomstiden 
alternativt förebygga eller häva nedsättning av arbetsförmågan. Som 
villkor för att förebyggande sjukpenning ska lämnas gäller också att 
behandlingen eller rehabiliteringen har ordinerats av läkare och ingår 
i en av Försäkringskassan godkänd plan.33 

Begreppet medicinsk behandling och rehabilitering berördes i av-
snitt 20.4.2. Där kunde konstateras bl.a. att Försäkringskassans och 

 
33 27 kap. 6 § SFB, se även Prop. 1990/91:141 s. 84 f. 
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hälso- och sjukvårdens olika tolkningar av begreppet har lett till 
problem i tillämpningen. Enligt utredningens förslag ska medicinsk 
behandling och rehabiliteringsinsatser av medicinsk karaktär kunna 
ge rätt till den nya förmånen. Med sådana medicinska insatser ska 
avses främst sådana insatser som hälso- och sjukvården tillhanda-
håller som förebyggande eller rehabiliterande åtgärder. Begreppet är 
relativt brett och innefattar många typer av insatser och behandlings-
varianter och någon fullständig uppräkning låter sig inte göras. 
Redan i dagsläget kan åtgärderna utgöras av bl.a. missbruksvård, 
sjukgymnastik, syn- och hörselrehabilitering, arbetsterapi, utprov-
ning av hjälpmedel och andra stödåtgärder också utförda av andra 
aktörer än läkare. Sådana åtgärder utgör endast exempel. Det är inte 
möjligt att lista alla nu förekommande och framtida åtgärder som 
kan anses uppfylla kraven.  

Den medicinska rehabiliteringen ska i detta sammanhang de-
finieras från sitt syfte: att förebygga sjukdom och hjälpa patienter att 
återhämta sig från skador eller sjukdomar av olika slag. ISF:s re-
gisterstudie och Riksrevisionens granskning (se avsnitt 20.3 och 
20.4) visar att det är vanligt att en person har haft sjukpenning vid 
nedsatt arbetsförmåga innan personen får en period med förebygg-
ande sjukpenning. Resultatet betyder att en person ofta får före-
byggande sjukpenning i syfte att förkorta sjukdomstiden och ned-
sättningen av arbetsförmågan. Det innebär att förmånens potential 
att förebygga att ohälsa övergår till sjukdom och nedsatt arbets-
förmåga ofta inte används på det sätt det är tänkt, och att förmånen 
alltså inte ger så bra resultat som den har potential för.  

Utredningen har också kunnat konstatera att förmånen inte är 
särskilt känd och att även denna omständighet kan utgöra en förklaring 
till att potentialen inte uppfylls. Utredningen menar att användandet 
av förmånen i förebyggande syfte bör utökas och förutsättningarna 
för detta underlättas. 

Den medicinska behandlingen eller rehabiliteringen ska liksom 
tidigare vara ordinerad av läkare. Liksom vad som tidigare har an-
getts kring förutsättningarna för förebyggande sjukpenning bör det 
inte vara fråga om en enstaka behandling eller behandlingstillfälle. 
Detta följer av att det ska vara fråga om en rehabilitering som be-
skrivs i en preventionsplan och som har ett tydligt syfte. 

Utredningen menar i övrigt att vad som kan ingå i en sådan åtgärd 
lämpligen bör definieras av hälso- och sjukvården. Det finns således 
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inte skäl att i och för sig underkänna t.ex. hemuppgifter, dvs. en del 
av behandling eller rehabilitering som den enskilde utför på egen 
hand i hemmet, som del i en behandlingsplan.34 Det kan i samman-
hanget konstateras att det inte heller i dagens regelverk finns något 
hinder mot att delar av behandlingen genomförs som egenträning i 
hemmet; jfr Kammarrätten i Göteborgs uttalande i mål nr 10018-18. 
Den försäkrade skulle i avgörandet delta i ett rehabiliteringsprogram 
för att bättre lära sig hantera stress och oro i syfte att förebygga hjärt- 
och kärlsjukdom samt för att förebygga besvär med knäledsartros. I 
programmet ingick bl.a. fysisk och mental träning, avslappnings-
övningar samt föreläsningar. Vissa av uppgifterna i behandlingsplanen 
skulle genomföras på egen hand i hemmet. Kammarrätten konsta-
terade att en individuell bedömning bör göras och att det inte kan 
finnas ett principiellt hinder mot att godkänna en behandlingsplan 
som innebär att den försäkrade ska utföra rehabilitering utan kon-
takt med vårdinrättning eller vårdpersonal. Mot denna bakgrund 
finns det inte heller generella hinder mot att annan fysisk träning 
ordineras som del av en rehabilitering, också om sådan träning inte 
utförs under överseende av vårdpersonal. Det bör för tydlighetens 
skull betonas att ersättningen inte ska kunna beviljas för vanlig frisk-
vård eller egenvård som den försäkrade utför och själv ansöker om, 
utan det ska krävas även för denna typ av träning att den ingår som 
en del av en etablerad behandling som är ordinerad av läkare. 

En medicinsk behandling eller rehabilitering kan innehålla olika 
inslag. Är inslagen en del av en etablerad behandling eller rehabili-
tering ordinerad av Hälso- och sjukvården så ska de betraktas som 
medicinska. Det ska dock enbart vara fråga om sådana inslag som 
utgör del av en etablerad behandling. Behandling i form av KBT mot 
psykisk ohälsa är exempelvis vanlig och behandlingen innefattar 
typiskt sett även individuella inslag utförda i hemmet.35 Enligt utred-
ningens uppfattning bör sådana inslag som utgör en del av etablerad 
behandling anses utgöra sådan medicinsk behandling som kan ge rätt 
till preventionspenning. Exempel på sådana element är de sociala 
eller pedagogiska inslag som ingår i många etablerade medicinska 
behandlingsformer. Det krävs således inte heller att den medicinska 
behandlingen utförs av närvarande vårdpersonal.  

 
34 Sådana inslag har också godkänts i praxis, se t.ex. Kammarrätten i Göteborg i mål nr 5104-11. 
35 Se ISF 2020:6. 

1291 ( 2864 )



Förmåner vid rehabilitering – utredningens överväganden och förslag SOU 2021:69 

1112 

Mot denna bakgrund finns det även skäl att kommentera rätts-
fallet RÅ 2009 ref. 37. Högsta förvaltningsdomstolen uttalade där 
att en vistelse utomlands som hade ordinerats av läkare, med gynn-
samma förhållanden för en viss sjukdom och i syfte och med utsikter 
att förhindra sjukskrivning, inte kunde räknas som medicinsk be-
handling i lagens mening. Enligt de förslag som utredningen lägger 
kommer inte begreppet medicinsk behandling och rehabilitering att 
innefatta ett krav på aktiv behandling av vårdpersonal på plats. Med 
denna nya definition finns således inte heller något hinder mot denna 
typ av rehabilitering, förutsatt att åtgärden är lämpad, ordinerad av 
läkare och uppfyller ett eller flera av syftena i bestämmelsen om den 
nya ersättningen. 

Den tekniska och medicinska utvecklingen går framåt och medför 
bland annat att det inte alltid krävs att patienter vårdas inom någon 
sjukvårdsinrättning. Sådana mer detaljerade handläggningsregler som 
förekommer i dagens regler om förebyggande sjukpenning är enligt 
utredningens bedömning mindre lämpliga för en försäkring som ska 
vara flexibel och hållbar över tid.  

Behandlingen ska bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet enligt 
hälso- och sjukvårdens regelverk – men det krävs inte evidens 

I problemanalysen om den förebyggande sjukpenningen har utred-
ningen kunnat konstatera att det i dagsläget råder oklarheter kring 
vilka krav som ska ställas på en medicinsk behandling eller rehabili-
tering och den behandlingsplan som enligt rådande regelverk ska 
upprättas vid medicinsk behandling eller rehabilitering som ligger till 
grund för förebyggande sjukpenning. I förarbetena anges att det ska 
vara fråga om en förhöjd risk för sjukdom av den art som kan leda 
till nedsättning av arbetsförmågan, samt att denna riskbedömning 
ska vila på vetenskap och beprövad erfarenhet. Den behandling som 
sätts in av läkare ska vara lämpad att minska denna sjukdomsrisk.36 

Försäkringskassan har i sin vägledning angett att detta innebär att 
det ska finnas evidens för att en viss behandling ska ha effekt för att 
förebygga sjukdom. Utredningen kan konstatera att begreppet evi-
dens inte förekommer i vare sig lagtext eller i förarbetena till regel-
verket om förebyggande sjukpenning. Vidare kan konstateras att det 

 
36 Prop. 1990/91:141, s. 85. 
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i förarbetena faktiskt inte heller sägs att den medicinska behand-
lingen eller rehabiliteringen ska bygga på vetenskap och beprövad 
erfarenhet – det är riskbedömningen av sjukdomen som ska ha denna 
grund. 

Utredningen har kunnat konstatera att tillämpningen av detta 
begrepp varierar. I ISF:s rapport 2020:6 beskrivs hur uppställda krav 
på evidens medför att etablerade behandlingsmetoder underkänns 
helt eller delvis av Försäkringskassans handläggare. I andra fall i kon-
takter med utredningen har Försäkringskassan uppgett att kravet på 
evidens görs genom en kontroll med den behandlande läkare som 
har upprättat behandlingsplanen. 

Försäkringskassan har som svar på ISF:s rapport angett bl.a. att 
man kommer att se över hur begreppet vetenskap och beprövad er-
farenhet används inom den egna verksamheten. Om översynen leder 
till en förändrad tolkning kommer Försäkringskassan genom befint-
liga samverkanskanaler att informera och föra dialog med hälso- och 
sjukvården och berörda myndigheter om den förändringen.37 

Utredningen menar mot denna bakgrund, i likhet med vad bl.a. 
ISF har anfört, att det givetvis är viktigt att den behandling som 
personen ska få bygger på bästa möjliga kunskap. En rehabiliterings-
åtgärd som ska kunna ge rätt till ersättning kan inte bestå i vilka 
åtgärder som helst, och t.ex. åtgärder som bevisligen inte har någon 
effekt ska naturligtvis vara uteslutna från spektrumet av möjliga åt-
gärder. Här kan exempelvis nämnas homeopati eller andra behand-
lingsåtgärder av alternativ natur. Att en vårdåtgärd inte medför säker-
hetsrisker innebär inte att åtgärden är förenlig med vetenskap och 
beprövad erfarenhet. Här finns också en koppling till begreppet 
medicinsk behandling och rehabilitering och innebörden av detta.  

Det bör, för att rätt till preventionsersättning ska föreligga för en 
viss insats, krävas att den medicinska rehabiliteringen är ordinerad 
av läkare och utgör en etablerad och allmänt accepterad behandlings-
form som också är lämpad att minska sjukdomsrisken. Denna rent 
medicinska bedömning bör åligga vårdgivaren.  

Utredningen kan i sammanhanget konstatera att begreppet veten-
skap och beprövad erfarenhet förekommer i flera olika lagar inom 
hälso- och sjukvårdsområdet. Hälso- och sjukvårdens utgångspunkt 
vid medicinsk behandling och rehabilitering är genom patientlagen 
(2014:821) kopplad till vetenskap och beprövad erfarenhet. Enligt 

 
37 Försäkringskassan, 2020/001234, s. 4. 
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lagens 1 kap. 9 § ska patienten ska få sakkunnig och omsorgsfull 
hälso- och sjukvård som är av god kvalitet och som står i över-
ensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. Av 7 kap. 1 § 
följer att när det finns flera behandlingsalternativ som står i överens-
stämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet ska patienten få 
möjlighet att välja det alternativ som han eller hon föredrar. Av 
6 kap. 1 § patientsäkerhetslagen (2010:659, PSL) följer samma sak, 
dvs. att hälso- och sjukvårdspersonalen ska utföra sitt arbete i över-
ensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. En patient 
ska ges sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård som upp-
fyller dessa krav. Vården ska så långt som möjligt utformas och ge-
nomföras i samråd med patienten. Patienten ska visas omtanke och 
respekt. Även t.ex. bestämmelsen i hälso- och sjukvårdslagens 
(2017:30) 5 kap. 3 § kan nämnas, där det anges att innan en ny 
diagnos- eller behandlingsmetod som kan ha betydelse för männi-
skovärde och integritet börjar tillämpas, ska vårdgivaren se till att 
metoden har bedömts från individ- och samhällsetiska aspekter. Social-
styrelsen ska också ansvara för kunskapsutveckling och kunskaps-
förmedling inom sitt verksamhetsområde. Socialstyrelsen ska genom 
kunskapsstöd bidra till att hälso- och sjukvården bedrivs enligt veten-
skap och beprövad erfarenhet. Ett exempel på kunskapsstöd det för-
säkringsmedicinska beslutsstödet som Socialstyrelsens har utvecklat. 

Det bör framhållas att uttrycket vetenskap och beprövad erfaren-
het inte är noga avgränsat och detta kan i sig medföra oklarheter 
beträffande vilka åtgärder som hälso- och sjukvårdspersonalen får 
vidta.38 Begreppet är inte definierat i lag och senare års analyser och 
debatt visar att det finns utrymme för många olika tolkningar. När 
en behandlingsmetod är ny kan den bygga på vetenskapligt underlag, 
t.ex. från prekliniska studier och mindre kliniska prövningar, men 
bredare beprövad erfarenhet saknas. Allteftersom metoden kommer 
att användas i klinisk praxis ökar erfarenheterna av hur metoden bäst 
används, vilka effekterna är i dagligt bruk och vilka mindre vanliga 
biverkningar som kan uppträda. Många metoder har svag vetenskap-
lig grund, men det finns omfattande beprövad erfarenhet och det 
finns en rimlig förklaring till att metoden skulle vara till nytta. Detta 
förekommer inom alla medicinska områden men är särskilt vanligt 
inom omvårdnad och rehabilitering. Andra metoder kan ha införts 
på teoretisk eller icke-klinisk vetenskaplig grund, och först senare 

 
38 Se t.ex. SOU 2019:28, s. 117. 
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har kliniska studier bekräftat att de är effektiva (eller funnit dem 
ineffektiva).39 

Det sagda innebär att de medicinska behandlings- och rehabili-
teringsmetoder som hälso- och sjukvården har förordat som reha-
biliteringsåtgärd i ett visst fall redan genom det regelverk som omfattar 
denna verksamhet har krav på sig. Det är därför inte nödvändigt att 
i regelverket om preventionsersättning ytterligare reglera vilka pre-
ventiva åtgärder som kan bli aktuella eller att särskilt höga krav ska 
ställas på dessa insatser. Det är i normalfallet således tillräckligt att 
Försäkringskassan säkerställer att den aktuella behandlingen eller 
rehabiliteringen har förordats av hälso- och sjukvården och är ordi-
nerad av läkare. Utredningen vill samtidigt betona att ett krav på att 
en viss medicinsk rehabiliteringsåtgärd ska vara grundad i vetenskap 
och beprövad erfarenhet inte betyder att detta kan jämställas med att 
behandlingen ska vara evidensbaserad, dvs. att den typiskt ska ha 
vetenskapligt stöd visat genom studier och värderat utifrån en eta-
blerat system såsom det internationella GRADE-systemet.40 Det 
bör därför klargöras att rehabiliteringen inte behöver vara evidens-
baserad och det ska inte krävas evidens för att en viss rehabiliter-
ingsform ska kunna tillämpas och ge rätt till den nya ersättningen. 
Utredningen kan konstatera att det i dagsläget förefaller finnas stor 
samsyn kring detta synsätt41 och att det vidare alltså redan i dagens 
regelverk saknas stöd för att ställa upp krav på evidens. 

Avgörande för vilken typ av medicinsk rehabiliteringsinsats som 
sätts in måste enligt utredningens mening vara vårdgivarens medi-
cinska bedömning i det enskilda fallet. Den föreslagna behandlings-
planen, i de delar som avser den medicinska behandlingen, ska vara 
ordinerad av läkare och avsedd att förebygga sjukdom och ned-
sättning av arbetsförmågan. En nyare medicinsk behandlings- eller 
rehabiliteringsmetod ska inte kunna avfärdas redan på grunden att 
det inte finns tillräckligt med vetenskapliga studier för att evidens 
har kunnat fastslås. För vissa sjukdomar och behandlingar torde det 

 
39 Se vidare SOU 2019:15, s. 363 f. 
40 Detta system används bl.a. av WHO (16), SBU (5) och Socialstyrelsen. Systemet innebär 
att tillförlitligheten till de sammanvägda resultaten från de vetenskapliga studierna graderas 
från mycket låg, över låg och måttlig till hög. Värderingen av tillförlitlighet enligt GRADE 
görs på ett strukturerat sätt och den sakliga grunden för värderingen redovisas tydligt så att 
det är möjligt för andra att granska och göra sin egen bedömning. 
41 Utredningen har bl.a. haft kontakter med läkare och försäkringsmedicinskt expertis, med 
praktiserande läkare inom rehabilitering, med SKR samt försäkringsmedicinska rådgivare inom 
Försäkringskassan med likartade uppfattningar som resultat. 
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vidare vara svårt eller inte möjligt att uppnå evidens i begreppets 
vetenskapliga mening. Det får i stället i det enskilda fallet avgöras av 
den behandlande instansen inom hälso- och sjukvården om en viss 
medicinsk behandlingsmetod kan utgöra en rimlig rehabiliterings-
åtgärd som kan bedömas ha den önskvärda effekten, dvs. att före-
bygga en sjukdom eller motverka försämring. Det är i detta samman-
hang som också vikten av en tidig bedömning och upprättande av en 
preventionsplan är av stor vikt för att Försäkringskassan sedan ska 
kunna bedöma rätten till ersättning. 

I sammanhanget kan också konstateras att några särskilda krav på 
vetenskapligt stöd eller evidens för att en viss arbetslivsinriktad 
rehabiliteringsåtgärd ska anses vara effektiv inte heller i nuvarande 
regelverk ställs upp för att en sådan åtgärd ska kunna tillämpas i reha-
biliteringssyfte och ge rätt till rehabiliteringsersättning. I stället görs 
en bedömning av om åtgärden kan anses lämplig och om syftet i lag-
texten är uppfyllt. Utredningen menar att det saknas skäl att – i den 
specifika frågan om bestämmande av rätt till ersättning enligt social-
försäkringsbalken – ställa upp högre krav på medicinska preventions-
åtgärder än på arbetslivsinriktade. Sådana skilda krav kan inte bara 
medföra att en viss behandling kan bli svår att genomföra utan också 
skiftande bedömningar av olika insatser inom en och samma rehabi-
literingsåtgärd. Ett av syftena med utredningens förslag är en har-
monisering av åtgärder och de krav som kan ställas på sådana. 

Den medicinska bedömningen av om en medicinsk åtgärd är lämpad 
ska göras av hälso- och sjukvården  

En fråga som blir aktuell rörande medicinsk behandling och rehabili-
tering är vem som ska vara ansvarig för att bedöma om en viss insats 
de facto är grundad i vetenskap och beprövad erfarenhet. Det kan 
övervägas om det är Försäkringskassan och dess handläggare som 
ska ha ansvaret för att bedöma om den medicinska behandlingsplan 
som hälso- och sjukvården har upprättat och agerar efter är rimlig 
utifrån sjukdomsbilden och förenlig med vetenskap och beprövad 
erfarenhet. Reglerna för den rådande förmånen förebyggande sjuk-
penning är utformade på ett sätt som enligt ISF gör att tjänsteper-

1296 ( 2864 )



SOU 2021:69 Förmåner vid rehabilitering – utredningens överväganden och förslag 

1117 

soner hos Försäkringskassan i dagsläget upplever att myndigheten 
tvingas att arbeta i hälso- och sjukvårdens kompetensområde.42 

Bedömningen av vilken medicinsk behandling som är lämplig att 
tillämpa i det enskilda fallet, och om en sådan behandling utgör en 
etablerad åtgärd förenlig med hälso- och sjukvårdens grundsatser om 
behandling enligt vetenskap och beprövad erfarenhet, är i grunden 
en medicinsk bedömning. Det är enligt utredningens uppfattning 
inte lämpligt att handläggare på Försäkringskassan gör sådana rent 
medicinska bedömningar, inte heller med beaktande av möjligheten 
till stöd i form av medicinsk sakkunskap genom försäkringsmedi-
cinska rådgivare (FMR). Detta är i stället ett ansvar som bör ligga på 
hälso- och sjukvården med stöd av rekommendationer och kun-
skapssammanställningar från Socialstyrelsen och Statens beredning 
för medicinsk och social utvärdering (SBU). I detta delar utredningen 
således ISF:s bedömning.43  

Försäkringskassan avgör om den medicinska insatsen är adekvat 
beskriven och kan ligga till grund för ersättning 

Hälso- och sjukvården gör den medicinska bedömningen av om en 
insats är lämpad och grundad i vetenskap och beprövad erfarenhet. 
Samtidigt är det enligt utredningens uppfattning nödvändigt med en 
kontrollfunktion som säkerställer att den föreslagna behandlingen 
eller rehabiliteringsåtgärden är adekvat beskriven så att det går att 
säga att den uppfyller kravet för att ligga till grund för ersättning. 
Detta utgör en försäkringsjuridisk bedömning. Om det finns anled-
ning att ifrågasätta om det är fråga om en seriös vårdgivare eller lik-
nande fyller Försäkringskassan också en viktig kontrollfunktion. I 
detta ska emellertid inte ingå en medicinsk överprövning av hälso- 
och sjukvårdens bedömning av lämplig medicinsk behandlingsinsats 
i det enskilda fallet. Försäkringskassan ska därmed inte heller göra 
någon bedömning av om behandlingen är grundad i vetenskap och 
beprövad erfarenhet; en bedömning om att så är fallet följer av den 
lagstiftning som berör hälso- och sjukvården. 

Det finns sammantaget ett behov av en tydlig ansvarsfördelning i 
frågan, där hälso- och sjukvården och den behandlande läkaren står 
för den medicinska bedömningen av huruvida en viss behandling- 

 
42 ISF 2020:6, s. 96. 
43 ISF rapport 2020:6, s. 81; jfr även Börjesson och Enqvist (2021). 
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eller rehabiliteringsinsats är lämplig i det enskilda fallet samt grundad i 
vetenskap och beprövad erfarenhet, och gör en behandlingsplan, 
medan Försäkringskassan står för upprättande av en preventionsplan 
och bedömningen av om och i hur stor omfattning rehabiliteringen 
kan medföra ersättning genom den nya förmånen. I Försäkrings-
kassans kontrollfunktion ingår däremot inte att bedöma huruvida 
den föreslagna behandlingsåtgärder är förenlig med vetenskap och 
beprövad erfarenhet; detta är ett krav som vårdgivaren bedömer och 
ska uppfylla. 

Formen för behandlingen avgör för vilken tid ersättning kan beviljas  

Preventionsersättning kan enligt utredningens förslag beviljas vid 
rehabilitering som följer en preventionsplan. Ersättning betalas i 
sådant fall för hela rehabiliteringen och ersätter den inkomstförlust 
den försäkrade gör till följd av att deltagande i rehabiliteringen hindrar 
att den försäkrade skaffar inkomst genom arbete. Förutsättningarna 
är vidare att insatsen behöver göras under arbetstid och att den för-
säkrade alltså därmed gör en inkomstförlust.  

Enligt vad som angetts ovan kommer medicinsk behandling och 
rehabilitering som ger rätt till förmånen att bestå av etablerade meto-
der som bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Det innebär 
också att det inte kommer att finnas några begränsningar i regel-
verket som säger att exempelvis egenvård i hemmet utan överseende 
av sjukvårdspersonal inte kan ingå i en behandlingsplan och medföra 
att en försäkrad beviljas ersättning (se vidare om begreppet medi-
cinsk behandling och rehabilitering ovan).  

Detta innebär också att delar av behandlingen inte heller kommer 
att kunna lyftas ut och underkännas på grunden att de inte utgör 
medicinsk behandling i strikt mening. Detta problem har funnits vid 
tillämpningen av den förebyggande sjukpenningen (se avsnitt 20.4). 
I stället är det behandlingen i sin helhet som ska bedömas. Slutligen 
kan konstateras att det inte heller finns hinder mot att en medicinsk 
behandling innehåller även delar med arbetslivsinriktade eller utbild-
ande inslag eftersom preventionsersättning enligt utredningens för-
slag kan betalas ut oavsett form på rehabiliteringen (se avsnitt 2.2.1); 
detta utgör tvärtom en av avsikterna med att inte göra skillnad mellan 
rehabiliteringsformer. 
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22.2.3 Preventionsersättning ska kunna beviljas för 
arbetslivsinriktade insatser i förebyggande syfte 

Utredningens förslag: En försäkrad som genomgår förebyg-
gande insatser av arbetslivsinriktad karaktär ska kunna beviljas 
preventionspenning för den inkomstförlust som uppkommer till 
följd av att han eller hon måste avstå från förvärvsarbete.  

Gränsdragningen för vilka åtgärder av arbetslivsinriktad natur 
som kan ge rätt till preventionsersättning avgörs av arbetsgivarens 
förebyggande arbetsmiljöansvar enligt arbetsmiljölagen, Arbets-
miljöverkets föreskrifter eller annan författning. Åtgärder som 
faller innanför arbetsmiljöansvaret ska inte kunna ersättas med 
preventionsersättning. 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer 
ska kunna meddela föreskrifter om preventionsersättning vid 
utbildning. 

 
Utredningens bedömning: Utbildning bör kunna utgöra en 
arbetslivsinriktad åtgärd även i förebyggande syfte. Utbildning 
som åtgärd bör inte begränsas till de fall där åtgärder kan medföra 
högre arbetsförmåga, utan även möjligheten till nödvändig om-
ställning bör beaktas. 

De typer av utbildningar som ska kunna ge rätt till preven-
tionsersättning bör vara samma som gäller i fråga om rehabili-
teringsersättning. Motsvarande utökning som föreslås för reha-
biliteringsersättning vid utbildning bör också gälla för preven-
tionsersättning. Det innebär att det även bör vara möjligt att 
studera på yrkeshögskoleutbildningar och andra eftergymnasiala 
utbildningar i de fall studierna innebär ett slutförande av studi-
erna. Preventionspenning bör kunna beviljas för studier under 
maximalt 44 veckor.  

 
Skälen för utredningens förslag och bedömning: Ett av syftena 
med den nya förmånen preventionsersättning är att den ska innefatta 
ett bredare spektrum av åtgärder i förebyggande syfte. I dagsläget 
kan endast medicinsk behandling i förebyggande syfte ersättas, då 
genom förebyggande sjukpenning. Befintligt regelverk tillåter däre-
mot inte att arbetslivsinriktad rehabilitering i förebyggande syfte 
sker med ersättning enligt socialförsäkringsbalken. Förmånen rehabi-
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literingspenning, som avser att ersätta inkomstförlust vid arbetslivs-
inriktad rehabilitering, utges endast om arbetsförmågan är nedsatt 
med minst 25 procent. Förmånen kan i dag således inte användas för 
t.ex. nödvändig omställning förrän den försäkrade har blivit sjuk och 
arbetsoförmögen på minst 25 procent. Rehabiliteringspenning kan 
ges i förebyggande syfte, men då endast när arbetsförmågenedsättning 
redan har uppstått, och i syfte att motverka ytterligare försämring.44 

Arbetslivsinriktad rehabilitering ska enligt definitionen i social-
försäkringsbalken syfta till att den som har drabbats av sjukdom ska 
få tillbaka sin arbetsförmåga och förutsättningar att försörja sig själv 
(29 kap. 2 § SFB). Arbetslivsinriktad rehabilitering kan dels handla 
om insatser för att individen ska kunna fortsätta arbeta hos sin ar-
betsgivare eller i sin egen verksamhet, dels om att ge individen för-
utsättning att försörja sig genom annat arbete. I det senare fallet sker 
detta ofta genom samverkan mellan Försäkringskassan och Arbets-
förmedlingen. Allmänna bestämmelser om rehabilitering finns i 
30 kap. 2–11 §§ SFB.  

De krav som ställs på arbetsgivaren vad gäller rehabilitering, utgår 
i stort från de regler som styr Försäkringskassans verksamhet (social-
försäkringsbalken). Arbetsgivaren är bland annat skyldig att lämna 
uppgifter till Försäkringskassan om arbetstagarens arbetssituation. 
De kraven utgår alltså inte från arbetsmiljölagen. 

Utredningen är av uppfattningen att det finns goda skäl för att 
också rehabiliterande åtgärder av arbetslivsinriktad natur ska kunna 
sättas in i förebyggande syfte i de fall de bedöms nödvändiga, och 
inte bara först när sjukdom har lett till nedsatt arbetsförmåga. Den 
försäkrade ska inte behöva vänta på att sjukdomsförloppet utveck-
lats till en nedsättning av arbetsförmågan innan adekvata åtgärder 
sätts in. Detta medför att preventionsersättning ska kunna utges 
även i samband med vissa förebyggande åtgärder av arbetslivs-
inriktad karaktär. Sådana åtgärder bör också kunna underlättas 
genom en rehabiliteringsförmån som ersätter inkomstförlust för den 
som genomgår en sådan åtgärd. Det framstår inte som en optimal 
ordning att man först måste invänta att ett sjukdomstillstånd har 
uppstått och att den försäkrade ska ha fått nedsatt arbetsförmåga för 
att adekvata rehabiliteringsinsatser ska kunna sättas in och ersätt-
ning kunna beviljas. Genom möjligheten till ersättning för förebygg-
ande åtgärder finns incitament för att agera tidigare i de fall där ute-

 
44 31 kap. 3 § SFB och Försäkringskassan, vägledning 2015:1. 
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blivna åtgärder kommer att medföra att den försäkrade blir arbets-
oförmögen och en tidigare kontakt med relevanta aktörer kommer 
att kunna tas. 

Ett sådant syfte kan utläsas redan i förarbetena som låg till grund 
för rehabiliteringsreformen. Där anges att rehabiliteringsersättning 
förutom när en försäkrad påbörjar rehabilitering som avlösning på 
sjukpenning också ska kunna ges förebyggande, i samband med 
rehabiliteringsåtgärder som sätts in för att den enskilde ska kunna få 
eller behålla ett arbete. Arbetsförmågan är då nedsatt i den utsträck-
ning den försäkrade genom deltagande i rehabiliteringen måste av-
hålla sig från arbete.45  

Möjligheten till förebyggande arbetslivsinriktad rehabilitering 
ligger nära arbetsgivarens långtgående arbetsmiljö- och rehabiliter-
ingsansvar, där bl.a. nödvändiga arbetsanpassningar ingår. Arbets-
givarens rehabiliteringsansvar aktualiseras emellertid först när den 
anställde har fått nedsatt arbetsförmåga.46 Avsikten med förmånen 
är att komplettera de verktyg och det ansvar arbetsgivaren har men 
inte att inkräkta på området för arbetsgivarens förebyggande arbets-
miljöansvar. Denna gränsdragning diskuteras vidare i nästa avsnitt. 

Ett annat syfte med förslaget är att medicinska och arbetslivs-
inriktade insatser ska kunna kombineras och att inkomstförlust till 
följd av sådana insatser ska kunna ersättas med samma förmån. Ut-
redningen menar att det även fortsättningsvis är medicinska insatser 
som sannolikt kommer att utgöra den huvudsakliga delen av före-
byggande åtgärder. Oavsett om den försäkrade genomgår olika typer 
av medicinsk eller arbetslivsinriktad rehabilitering – eller en kom-
bination av de båda – ska insatsen enligt utredningens förslag kunna 
ersättas med den nya förmånen. Enligt utredningens uppfattning är 
en sådan lösning mer ändamålsenlig sett till hur dagens rehabiliter-
ingsformer ser ut. Enligt utredningens förslag ska förebyggande åt-
gärder således kunna berättiga till ersättning utan att Försäkrings-
kassan, som i dagsläget, behöver dela upp de åtgärder som ingår i en 
plan för att förebygga sjukdom och nedsatt arbetsförmåga. 

Genom att tidigt uppmärksamma risker och behov av insatser 
i stället för att behöva invänta att det har gått så långt som att ohälsa 
har gått över till sjukdom, eller arbetsoförmåga har uppstått till följd 

 
45 Prop. 1990/91:141, s. 60–61. 
46 Se 29 kap. 2 och 6 §§ SFB, prop 1990/91:140, 3 kap. 2 a och 3 §§ AML, 7 § LAS samt Broman 
m.fl. s. 70 f. och Iseskog, s. 33 f.  
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av sjukdom, är avsikten att sjukskrivningar och senfärdiga rehabili-
teringsutredningar kommer att kunna undvikas i större utsträck-
ning. Samtidigt kan nödvändiga omställningar både identifieras och 
underlättas i ett tidigt skede.  

Enligt utredningens förslag ska fler typer av preventiva åtgärder 
kunna rymmas inom förmånens tillämpningsområde. Med förslaget 
blir det lättare att sätta in förebyggande åtgärder som motverkar att 
sjukdom och arbetsförmåga ens uppstår. I de fall rehabilitering be-
döms relevant ska det ske tidigt, oftast tidigare än vad som är fallet i 
dagsläget och ofta i anslutning till arbetsplatsen, i processen när 
rehabilitering enligt rådande forskningsläge är som effektivast. Se 
vidare avsnitt 21.1.2.  

En framgångsrik åtgärd bör kunna leda till att en anställd kan 
kvarstå i sitt nuvarande arbete eller, där det förstnämnda inte är 
möjligt, kunna bli kvar på sin befintliga arbetsplats. Är inte detta 
möjligt bör en omställning kunna ske tidigt som gör det möjligt för 
den enskilde att exempelvis byta arbete och där fortsätta kunna för-
sörja sig själv. En sådan insats bör ske tidigt, och i bästa fall upp-
märksammas riskfaktorer så tidigt att förebyggande insatser kan 
sättas in och sjukdom och sjukskrivning undvikas helt. Enligt ut-
redningens uppfattning är det därför viktigt att det finns en sådan 
möjlighet, där ersättning för inkomstförlust för förebyggande arbets-
livsinriktade åtgärder kan beviljas.  

Det är viktigt att ett sådant behov av åtgärder identifieras tidigt. 
Denna uppgift kommer inte heller att i första hand kunna åläggas 
Försäkringskassan. I ett pågående sjukfall ska Försäkringskassan 
identifiera och klarlägga behov av rehabilitering, men i det fall ersätt-
ningen ska ges förebyggande har Försäkringskassan sällan möjlighet 
att inledningsvis identifiera behovet. En stor del av detta ansvar 
kommer i stället att behöva ligga på den försäkrade själv, men även 
andra aktörer som den försäkrades arbetsgivare och de expertresur-
ser som arbetsgivaren är skyldig att tillhanda enligt arbetsmiljö-
lagen47, vårdgivare och exempelvis lokal facklig organisation bör 
kunna bidra till att ett behov av insatser identifieras. Liknande pro-
blematik finns i dagsläget för den förebyggande sjukpenningen, som 
utredningen menar sannolikt är underanvänd, och där informations-
behovet är stort för såväl enskilda som vårdgivare.  

 
47 12 § AFS 2001:1. 
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Enligt utredningens bedömning framstår det relevant att också 
andra typer av åtgärder än medicinska ska kunna sättas in i före-
byggande syfte, förutsatt att dessa kan bedömas medföra att den en-
skilde därigenom kan undgå att drabbas av sjukdom och nedsatt 
arbetsförmåga, och att man därigenom kan undvika en sjukskriv-
ningsprocess där rehabiliteringsarbetet för att den försäkrade ska 
kunna återgå i arbete sannolikt dessutom tar längre tid och mer 
resurser i anspråk jämfört med om insatsen kan göras redan innan 
arbetsoförmåga uppstår. Vad gäller den medicinska rehabiliteringen 
framhålls den förebyggande sjukpenningens principiella fördelar av 
flera aktörer och resultaten av sådana förebyggande medicinsk be-
handling eller rehabilitering är ofta goda. Det finns vidare en upp-
fattning bland dessa aktörer att förmånen borde kunna användas mer 
för att förebygga ohälsa, sjukdom och sjukfrånvaro och att ersätt-
ningen således fyller ett viktigt syfte. Behandling i samband med 
förebyggande sjukpenning verkar också vara effektivt i förebygg-
ande syfte, för att förhindra att ohälsa utvecklas till sjukdom och 
arbetsoförmåga.48 

Det vetenskapliga kunskapsläget för arbetslivsinriktad rehabili-
tering visar att flerdisciplinära rehabiliteringsåtgärder med inrikt-
ning på arbetsplatsen har positiva effekter på återgången i arbete vid 
olika typer av besvär (se avsnitt 21.1.2). Även om forskningsläget är 
relativt gott för delar av den arbetslivsinriktade rehabiliteringen kan 
utredningen konstatera att det återstår mycket att göra i forsk-
ningsväg när det kommer till den arbetslivsinriktade rehabiliter-
ingen; vilka insatser som fungerar, vilken effekt de ger och vid vilken 
tidpunkt de bör sättas in.49 Frågan är aktuell också vad gäller Försäk-
ringskassans statistik på vilka åtgärder som genomförs inom ramen 
för rehabiliteringsersättningen och resultat i de enskilda fallet. Ut-
redningen föreslår därför att Försäkringskassan ska få ett uppdrag 
att sammanställa sådan statistik (se avsnitt 22.3.3). 

 
48 Se vidare ISF 2020:6. 
49 En rekommendation om uppdrag till Myndigheten för arbetsmiljökunskap har lämnats 
i SOU 2020:24. 
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Vem bedömer om en viss arbetslivsinriktad åtgärd kommer att 
uppfylla syftet med preventionsersättning? 

Ovan har angetts att ett behov av en förebyggande arbetslivsinriktad 
insats först måste identifieras. När ett sådant behov har identifierats 
krävs också en bedömning av vilken åtgärd som kan vara lämplig i 
det enskilda fallet för att uppfylla något av syftena för att ersättning 
ska kunna beviljas – dvs. att åtgärden ska vara effektiv för att mot-
verka uppkomsten av sjukdom, förkorta sjukdomstid eller förhindra 
nedsättning av arbetsförmåga.  

Preventionsersättningen skiljer sig inte från exempelvis förut-
sättningarna för att den försäkrade ska kunna beviljas rehabiliter-
ingsersättning under arbetslivsinriktad rehabilitering där en sådan 
liknande bedömning måste göra, se vidare avsnitt 22.1. Det innebär 
att det är Försäkringskassan som fattar beslut om ersättning och om 
underlaget för ersättning adekvat beskriver en lämpad åtgärd. I sådant 
fall bör ersättning kunna beviljas. Det är alltså inte Försäkrings-
kassan som planerar eller genomför de preventiva insatserna men det 
är Försäkringskassan som ska bedöma om underlaget och de be-
skriva insatserna är tillräckliga för att syftet med insatsen ska vara 
uppfyllt och ersättning kunna beviljas. 

I arbetsgivarens skyldigheter enligt 30 kap. 6 a § SFB ingår att 
vidta de åtgärder som behövs för en effektiv rehabilitering, men vilka 
dessa är preciseras inte närmare. I förarbetena betonas det hur viktigt 
det är att arbetsgivaren så snart som möjligt genomför de åtgärder 
som kan behövas på arbetsplatsen.50 Vad som ska anses utgöra en 
effektiv och lämpad åtgärd i det enskilda fallet kan enligt utred-
ningens uppfattning inte definieras i förväg. Bedömningen är inte 
lika enkel som vid medicinsk rehabilitering, där hälso- och sjuk-
vården utgör en naturlig expertbedömare som Försäkringskassan 
kan förlita sig på. Som konstaterats ovan finns stöd för att arbets-
platsnära åtgärder är effektiva för återgång i arbete. Det är arbets-
givaren som är skyldig att genomföra åtgärder för en effektiv åter-
gång i arbete. Samma skyldighet föreligger inte innan den anställde 
har fått nedsatt arbetsförmåga men samma åtgärder torde många 
gånger ha effekt även i detta läge. Arbetsgivaren har också en skyl-
dighet att hålla sig med den expertresurs som de behöver inom 

 
50 Prop. 2006/07:59, s. 22. 
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arbetsmiljö och rehabilitering.51 En sådan resurs, företrädesvis före-
tagshälsovård, bör i normalfallet kunna bistå arbetsgivaren med en 
plan för en effektiv preventiv åtgärd. Det kan finnas flera fördelar 
med att företagshälsovården används som stöd till såväl den enskilde 
som arbetsgivaren i frågor om förebyggande insatser eller stöd för 
återgång.52 För arbetslösa försäkrade har Arbetsförmedlingen och de 
expertresurser myndigheten förfogar över i stället denna roll. 

Det är sammantaget de aktörer som har insikt i arbetsplatsen och 
den enskildes situation som behöver göra bedömningen av vilken 
insats som är lämpad i det enskilda fallet. Arbetsgivaren, med stöd 
av erforderliga expertresurser såsom företagshälsovård, bör ha stora 
möjligheter att göra denna bedömning för anställda. Det är sedan 
Försäkringskassan som bedömer om åtgärderna är adekvat beskrivna 
och kan ligga till grund för ersättning. 

När arbetsgivaren och/eller Försäkringskassan tillsammans med 
den försäkrade tar fram planer för att underlätta återgång i arbete 
kan planerna innehålla olika typer av åtgärder, exempelvis av typen 
medicinsk rehabilitering som fysioterapi, arbetsterapi eller samtals-
terapi tillsammans med mer arbetsplatsanknutna åtgärder som ar-
betsträning eller omskolande utbildning. Enligt utredningens förslag 
avses sådana åtgärder kunna berättiga till preventionsersättning också 
i förebyggande syfte, utan att de olika åtgärderna behöver särskiljas 
på ett detaljerat sätt och hamna inom olika ersättningsslag. Avsikten 
med förslaget är således att den nya förmånen ska kunna ges för 
inkomstförlust till följd av ett brett spektrum av förebyggande 
åtgärder, enskild eller i kombination med varandra. 

Det finns ingen uttömmande uppräkning av vilka åtgärder som 
kan utgöra sådana förbyggande åtgärder av arbetslivsinriktad natur. 
Som utgångspunkt är det fråga om samma sorts åtgärder som vid 
arbetslivsinriktad rehabilitering vid nedsatt arbetsförmåga (se dock 
gränsdragningen mot arbetsgivarens förebyggande arbetsmiljöan-
svar nedan). Sakens natur innebär dock att vissa åtgärder som mer 
syftar till nödvändig omställning sannolikt kommer att vara van-
ligare i förebyggande syfte. Det kan exempelvis röra sig om arbets-
träning hos annan arbetsgivare, utbildning eller omskolning samt 
tekniska arbetshjälpmedel, anpassning av arbete eller arbetsorganisa-
tion. Det går därför inte heller att generellt uttala när sådana åtgärder 

 
51 12 § AFS 2001:1. 
52 Jfr SOU 2020:24, s. 255. 
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ska sättas in förebyggande och vilken typ av åtgärder det rör sig om 
och bedömningen får ske från fall till fall. 

Ett typfall skulle kunna vara omskolning genom utbildning i 
förebyggande syfte. I ett fall där det bedöms vara nödvändigt med 
omställning för att undvika sjukdom och arbetsoförmåga kan den 
försäkrade enligt utredningens förslag beviljas preventionsersättning 
för utbildning. Exempelvis kan en försäkrad som har arbetat under 
många år i ett slitsamt yrke inom vården riskera att drabbas av för-
slitningsskador om han eller hon fortsätter i yrket. I dagsläget krävs 
att det går så långt att arbetsförmågan blir nedsatt med minst en 
fjärdedel innan den försäkrade kan få rehabiliteringsersättning för en 
utbildning som syftar till omställning; det krävs således att man 
inväntar att skadan uppstår innan inkomstförlusten för rehabiliter-
ingsinsatsen kan ersättas från socialförsäkringsbalken. Med förslaget 
skulle denna försäkrade i stället kunna genomgå förebyggande reha-
bilitering i form av utbildning för att exempelvis utbilda sig till ett 
en administrativ tjänst med mindre fysiskt betungande arbetsupp-
gifter hos sin befintliga eller annan arbetsgivare. 

Det är viktigt att sambandet mellan risken att få nedsatt arbets-
förmåga och det nuvarande arbetet är klarlagt för att det ska vara 
motiverat att den enskilde ska få möjlighet att omskola sig och ha 
preventionsersättning under tiden. Risken och behovet av nödvän-
dig omställning ska också vara klarlagda i det enskilda fallet, dvs. det 
ska inte enbart vara fråga om en generell risk utan bedömningen ska 
ske utifrån den enskildes individuella förutsättningar. 

Avgränsningar mot arbetsgivarens förebyggande 
arbetsmiljöansvar 

Preventionsersättning ska enligt utredningens förslag kunna beviljas 
för förebyggande rehabiliteringsinsatser av arbetslivsinriktad karak-
tär. En viktig gränsdragning vid sådana insatser är att det ska vara 
fråga om sådana som inte ryms inom arbetsgivarens förebyggande 
arbetsmiljöansvar. Däremot ska förmånen kunna beviljas för före-
byggande åtgärder som ligger utanför ansvaret att anpassa arbetet 
enligt arbetsmiljölagen, men där arbetsgivarens rehabiliteringsansvar 
ännu inte har aktualiserats eftersom den anställde ännu inte har fått 
nedsatt arbetsförmåga. 
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Arbetsgivarens arbetsmiljöansvar och rehabiliteringsansvar har 
tidigare diskuterats, se avsnitt 18.3.2. Av socialförsäkringsbalken, 
arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter framgår att en 
arbetsgivare har ett långtgående ansvar för arbetsanpassning. Arbets-
givaren ska arbeta förebyggande med det systematiska arbetsmiljö-
arbetet och vid behov arbetsanpassa enskilda arbetstagares arbets-
miljö, detta för att undvika olyckor, ohälsa och sjukskrivningar. 
Arbetsanpassning är en del av arbetsgivares arbetslivsinriktade reha-
biliteringsansvar.  

Därutöver inträder arbetsgivarens rehabiliteringsansvar när en ar-
betstagare får nedsatt arbetsförmåga till följd av sjukdom eller skada. 
Arbetsgivaren behöver så långt det är skäligt med hjälp av stöd- och 
anpassningar rehabilitera arbetstagaren för att denne ska återfå sin 
arbetsförmåga. Rehabilitering är, som tidigare konstaterats, ett sam-
lingsbegrepp för åtgärder av medicinsk, arbetslivsinriktad och social 
art. Arbetsgivarens ansvar avser endast den arbetslivsinriktade reha-
biliteringen. Vidare avser rehabiliteringsansvaret endast åtgärder 
som syftar till att den försäkrade ska kunna återgå i arbete hos 
arbetsgivaren. Gällande regelverk innebär att rehabiliteringsersätt-
ning kan utges för sådana åtgärder som arbetsgivaren ansvarar för 
inom ramen för sitt rehabiliteringsansvar.  

Sedan juli 2018 har arbetsgivare även en lagstadgad skyldighet att 
upprätta en plan för återgång i arbete för de arbetstagare som varit 
sjukskrivna i 30 dagar och som kan antas fortsätta vara frånvarande 
på grund av sjukdom i minst 60 dagar. Planen är främst ett stöd för 
rehabiliteringsarbetet på arbetsplatsen och ska underlätta en tidig 
återgång i arbete. 

Det saknas ett samband mellan arbetsgivarens rehabiliterings-
ansvar och rehabiliteringskedjan och det saknas också uttalanden om 
hur systemen är tänka att korrespondera. Införandet av rehabiliter-
ingskedjan medförde inte någon reducering av arbetsgivarens reha-
biliteringsansvar. Detta ansvar enligt socialförsäkringsbalken och 
arbetsmiljölagen har inte i någon del förändrats. 

Utredningens förslag innebär att preventionsersättning ska kunna 
beviljas också för åtgärder som sätts in i förebyggande syfte, innan 
ohälsa har lett till sjukdom. En målsättning med förslagen är också 
att rehabiliteringsbehov genom detta ska kunna utredas tidigare än 
i dag och att rehabilitering också ska kunna ske tidigare.  
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Arbetsgivarens ansvar förändras inte med utredningens förslag 
om införande av preventionsersättning. Förändringar av arbetsgivarens 
rehabiliteringsansvar och regleringen kring detta ligger utanför ut-
redningens uppdrag. 

Gränsen för arbetsgivarens arbetsmiljöansvar och förebyggande 
rehabiliteringsansvar avgör tillämpningsområdet för förmånen 

Arbetsgivaren kan sammantaget sägas ha ett omfattande ansvar för 
den enskilde arbetstagarens rehabilitering, såväl i förebyggande syfte 
enligt framför allt arbetsmiljölagen och dess relevanta föreskrifter 
som enligt socialförsäkringsbalken i de fall där arbetsoförmåga har 
uppstått. 

I de ursprungliga förarbetena för rehabiliteringsreformen53 angavs 
att åtgärder för att nå målet för rehabiliteringen kan bestå av föränd-
ringar i den försäkrades arbetsförhållanden, t.ex. ändring i arbets-
tidens förläggning, ändrad arbetsorganisation, arbetsträning eller 
omskolning. Vidare framhölls att det var viktigt att en gräns drogs 
mellan å ena sidan en rehabiliteringsåtgärd enligt socialförsäkrings-
balken (dåvarande AFL) och å andra sidan någon annan åtgärd som 
låg inom ramen för arbetsgivarens allmänna skyldigheter när det 
gällde arbetsmiljön och anpassningsverksamheten och som regler-
ades i bl.a. arbetsmiljölagen och lagen (1974:13) om vissa anställ-
ningsfrämjande åtgärder. 

Utredningen menar att denna gräns måste vara avgörande även 
för vilken typ av arbetslivsinriktade åtgärder som kan sättas in före-
byggande och ersättas med förmånen preventionsersättning. Avsik-
ten med förslaget är inte att ersätta eller inkräkta på arbetsgivarens 
arbetsmiljöansvar, utan att underlätta för sådana åtgärder som 
normalt ligger inom rehabiliteringsansvaret och göra det möjligt för 
sådana insatser att sättas in även som förebyggande åtgärd. 

Att denna gräns är viktig och måste vara avgörande för tillämp-
ningen har också lyfts av flera aktörer i utredningens referensgrupp.54 
Sådana åtgärder som ska anses ingå i arbetsgivarens förebyggande 
arbetsmiljöansvar kan inte ersättas med den nya förmånen. Detta 
ansvar är kopplat till den försäkrades anställning. Åtgärder i form av 
arbetsanpassning eller annat som ligger inom ramen för anställningen 

 
53 Prop. 1990/91:141 s. 88. 
54 Avser referensgruppen som består av arbetsmarknadens parter m.fl. 
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kommer således även fortsättningsvis att utgöra en del av arbets-
miljöansvaret. Utredningen kan konstatera att det skulle medföra 
risker om den nya förmånen skulle komma att täcka sådana områden 
som i dag omfattas av arbetsgivarens arbetsmiljöansvar. Exempelvis 
finns en risk att arbetsgivare skulle se beviljande av preventionspen-
ning för insatser i förebyggande syfte som en förutsättning för att 
vidta förebyggande åtgärder. I dagsläget kan anställda också få före-
byggande insatser med bibehållen full lön. Om arbetsgivare i stället 
hänvisar anställda till preventionspenning innebär detta i praktiken 
en ökad självrisk för de anställda. I det fall att ersättning sedan nekas 
kan arbetsgivare eventuellt avstå från att ta sitt rehabiliteringsansvar.  

Detta innebär också att sådana insatser som kan ersättas med pre-
ventionsersättning inte kommer att sättas in så länge åtgärder enligt 
arbetsgivarens arbetsmiljöansvar pågår, såsom anpassningar av det 
ordinarie arbetet i syfte att den försäkrade ska kunna kvarstå i arbete. 
Om sådana åtgärder pågår finns således inte heller förutsättningar 
för att rehabiliteringsersättning ska kunna beviljas, och något behov 
bör inte heller föreligga i detta läge. Som en del av Försäkringskassans 
bedömning av om rätt till ersättning föreligger behöver myndig-
heten därför kontrollera om åtgärder pågår eller har genomförts och 
vad dessa har bestått i. 

Anpassning av arbete och arbetslivsinriktad rehabilitering enligt 
arbetsmiljölagen 

Arbetsgivaren har enligt arbetsmiljölagen huvudansvaret för arbets-
miljön och ska vidta de åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa 
och olycksfall. Verksamhet med arbetsanpassning och rehabilitering 
ska ingå som en naturlig del av arbetsgivarens arbetsmiljöarbete. 

I 3 kap. 2 a § tredje stycket och 3 kap. 3 § andra stycket AML 
återfinns regler om den arbetslivsinriktade rehabiliteringen. De 
handlar om den organiserade arbetsanpassningen- och rehabiliterings-
verksamheten respektive arbetsgivarens skyldighet att genom anpass-
ning av arbetsförhållandena eller vidtagande av annan lämplig åtgärd 
ta hänsyn till arbetstagarens särskilda förutsättningar för arbetet. 
Dessa regler har kvarstått oförändrade sedan de trädde i kraft den 
1 juli 1991. Viktiga är också reglerna om det systematiska arbets-
miljöarbetet i 3 kap. 2 och 2 a §§ AML. Det systematiska arbetsmiljö-
arbetets betydelse i detta sammanhang ligger i att arbetsgivaren ska 
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inrätta en särskild effektiv organisation med uppgift att förhindra 
uppkomsten av sjukdom och olycksfall på arbetsstället.  

Eftersom AML är en ramlag som förutsätter kompletterande 
detaljerade och praktiska anvisningar har tillsynsmyndigheten till 
uppgift att utfärda sådana föreskrifter. Sedan år 2001 är Arbetsmiljö-
verket tillsynsmyndighet.55 De grundläggande reglerna om hur ar-
betsmiljöarbetet ska göras finns i föreskrifterna om systematiskt 
arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1. I AFS 2015:4 finns krav rörande 
organisatorisk arbetsmiljö. I dessa föreskrifter anges bl.a. att arbets-
givare ska vidta åtgärder i syfte att förebygga ohälsosam arbets-
belastning, som exempelvis kan ha sin grund i att det råder oklarheter 
i fråga om arbetstagarens arbetsuppgifter, prioriteringar i arbetet, 
resultatkrav i arbetet och stöd/hjälp i arbetet. 

Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2020:5, som började gälla 
den 1 juni 2021 och har ersatt AFS 1994:1, berör ansvaret för arbets-
anpassning. Föreskrifterna avser arbetsgivares organisation av arbets-
anpassning och tillvägagångssätt, för att vid behov anpassa arbets-
miljön för enskilda arbetstagare. Med arbetsanpassning avses enligt 
föreskriften en individuell åtgärd i den fysiska, organisatoriska och 
sociala arbetsmiljön som syftar till att en arbetstagare, med nedsatt 
förmåga att utföra sitt vanliga arbete, kan fortsätta arbeta, eller åter-
gå i arbetet. Den används som en förebyggande åtgärd för att 
undvika ohälsa och sjukfrånvaro, samt vid återgång i arbete efter sjuk-
frånvaro. Arbetsanpassning kan vara tidsbegränsad eller varaktig. 
Arbetsanpassning kan genomföras på många olika sätt. Det kan till 
exempel innebära särskild arbetsutrustning, anpassade arbetsupp-
gifter, anpassade arbetstider, eller förändrad arbetsfördelning.56 An-
passningen ska avse den enskilde och anställningen. Inom ramen för 
arbetsanpassning enligt AML kan exempelvis inte krävas av arbets-
givaren att en annan arbetstagare omplaceras.57 

Det kan särskilt noteras att frågan om rehabilitering har tagits 
bort från den uppdaterade föreskriften AFS 2020:5. Enligt Arbets-
miljöverket utgår de krav som ställs på arbetsgivaren vad gäller re-
habilitering i stort från de regler som styr Försäkringskassans verk-
samhet, dvs. socialförsäkringsbalken. Arbetsgivaren är bland annat 

 
55 Broman, Ericson och Öhrn, Rehabiliteringsansvaret – En arbetsrättslig handbok, s. 25–26. 
56 AFS 2020:5 3 och 6 §§. 
57 Iseskog, s. 41. 
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skyldig att lämna uppgifter till Försäkringskassan om arbetstagarens 
arbetssituation. De kraven utgår alltså inte från arbetsmiljölagen.58 

Frågan om var gränserna går för vad som kan krävas av arbets-
givaren i arbetsanpassningshänseende är inte helt enkel att besvara. 
En utgångspunkt kan vara att arbetsgivaren är skyldig att undersöka 
vilka möjligheter till arbetsanpassning som föreligger i syfte att före-
bygga ohälsa eller för att en arbetstagare som har nedsatt arbetsför-
måga ska kunna klara arbetet trots denna nedsättning. 

I sammanhanget bör nämnas att arbetsgivaren även har möjlighet 
att ansöka om och beviljas det arbetsplatsinriktade rehabiliterings-
stöd som regleras i förordningen (2014:67) om bidrag till arbets-
givare för köp av arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd för återgång 
i arbete. Av detta regelverk framgår att arbetsgivaren redan med 
dagens regelverk har möjlighet att få ekonomiskt stöd för åtgärder 
på arbetsplatsen i form av arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd.  

Med ett arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd avses insatser för 
en arbetstagare som har eller riskerar att få en nedsatt arbetsförmåga 
på grund av arbetsrelaterade och icke-arbetsrelaterade sjukdomar 
och skador. Sådana insatser består av att utreda, planera, initiera, 
genomföra och följa upp åtgärder för arbetstagarens återgång i arbete. 
Med ett arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd avses inte medicinsk 
eller annan behandling.59 I Försäkringskassans föreskrift FKFS 2018:3 
framgår vilka kompetenskrav som gäller för anordnare av det arbets-
platsinriktade rehabiliteringsstödet.60 På Försäkringskassans hemsida 
finns en lista över godkända anordnare som arbetsgivare kan ta kon-
takt med.  

Syftet med bidraget är att förebygga sjukfall respektive att vid 
sjukfall öka arbetstagares möjligheter att återgå i arbete genom att 
stödja arbetsgivare att vidta tidiga och anpassade åtgärder.61 Enligt 
vad som framgår av förordningen och villkoren för detta stöd för 
arbetsgivaren kan stödet utges också vid förebyggande insatser av 
arbetslivsinriktad karaktär. Med utredningens förslag om preven-
tionsersättning till enskilda försäkrade under tid med sådana åtgär-
der harmoniseras dessa regelverk. Utredningen bedömer alltså att 

 
58 Information hämtad på Arbetsmiljöverkets hemsida 2021-04-28. 
59 1 § förordningen (2014:67) om bidrag till arbetsgivare för köp av arbetsplatsinriktat reha-
biliteringsstöd för återgång i arbete. 
60 Försäkringskassans föreskrifter FKFS 2018:3 om bidrag till arbetsgivare för köp av arbets-
platsinriktat rehabiliteringsstöd för återgång i arbete. 
61 2 § förordningen (2014:67) om bidrag till arbetsgivare för köp av arbetsplatsinriktat reha-
biliteringsstöd för återgång i arbete. 
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användningsområdet för det arbetsplatsinriktade rehabiliteringsstödet 
är tillräckligt brett för att täcka in också de situationer som preven-
tionsersättningen avser att täcka och att dessa ersättningar därmed 
kan betalas ut samtidigt och för samma insats. 

Arbetslivsinriktad rehabilitering i förebyggande syfte 
enligt utredningens förslag 

Ovan har redogjorts för arbetsgivarens långtgående arbetsmiljö-
ansvar och att detta ansvar utgör gränsen för tillämpningsområdet 
för den nya förmånen. Samtidigt har kunnat konstateras att arbets-
givarens omfattande rehabiliteringsansvar aktualiseras först när den 
anställde har fått nedsatt arbetsförmåga och behöver rehabilitering 
för att kunna återfå densamma. 

Framställningen av anpassningsskyldighet enligt arbetsmiljölagen 
ovan har avsett åtgärder som rör hur arbetet och arbetsförhållandena 
kan och ska anpassas. Dessa åtgärder kan i princip grundas på arbets-
miljölagen och dess föreskrifter. Ett antal åtgärder rör emellertid 
sådant som ligger bortom anpassning av det ordinarie arbetet. Det 
handlar exempelvis om behandlingsåtgärder, socialt stödjande insat-
ser, arbetsträning och kompetensutveckling. Krav på att arbetsgiv-
aren ska vidta sådana övriga åtgärder kan inte grundas enbart på 
arbetsmiljölagen. Härvid går gränsen för det s.k. arbetsmiljörela-
terade rehabiliteringsansvaret.62 Uppfattningen vinner stöd också i 
föreskrifterna i AFS 2020:5 som klargör att rehabilitering enligt 
socialförsäkringsbalken inte är del av det förebyggande ansvar för 
arbetsanpassning som arbetsgivaren har. 

Typiska åtgärder av arbetslivsinriktad karaktär, såsom arbetsträ-
ning eller utbildning, ingår däremot i arbetsgivarens rehabiliter-
ingsansvar enligt socialförsäkringsbalken, som blir aktuellt när den 
anställde har nedsatt arbetsförmåga och behöver rehabiliteras till-
baka till arbete. Men dessa ingår alltså inte i det förebyggande arbets-
miljöarbetet och kan i dagsläget inte heller genomföras som före-
byggande åtgärd där den försäkrade samtidigt kan få ersättning enligt 
socialförsäkringsbalken. Det är däremot sådana åtgärder som avses 
ingå i tillämpningsområdet för den nya förmån som utredningen 
föreslår. 

 
62 Iseskog, s. 48. 
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Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar är begränsat till att arbets-
tagaren ska kunna återfå arbetsförmåga för arbete hos arbetsgivaren. 
För att utbildning ska falla inom arbetsgivarens ansvar krävs att ut-
bildningen såsom rehabiliteringsåtgärd syftar till återgång hos 
arbetsgivaren och inte har som mål att arbete ska kunna utföras hos 
annan arbetsgivare63. Några sådana begränsningar finns emellertid 
inte i frågan om möjligheten till rehabiliteringsersättning enligt social-
försäkringsbalken, där utbildning kan syfta även till arbetsförmåga 
hos annan arbetsgivare.  

Det sagda innebär att det återstår ett gränsområde som faller 
utanför arbetsgivarens ansvar; det rör de fall där den försäkrade ännu 
inte har fått nedsatt arbetsförmåga men skulle vara behjälpt av före-
byggande insatser av arbetslivsinriktad karaktär för att inte behöva 
drabbas av sådan arbetsoförmåga och bli sjukskriven, samtidigt som 
anpassning av arbetet enligt arbetsmiljölagen inte täcker de nödvän-
diga åtgärderna.  

En viktig fråga blir därmed var gränsen går för arbetsanpassning 
respektive arbetslivsinriktad rehabilitering. För att en rehabiliterings-
åtgärd som omfattas av preventionsersättning ska vara vid handen 
krävs att det är fråga om en åtgärd som inte ligger inom anpassning 
av arbetet, men som skulle aktualisera rehabiliteringsansvaret om den 
anställde hade fått nedsatt arbetsförmåga. Det är inte givet var denna 
gräns går. Som tidigare har konstaterats är begreppet arbetslivs-
inriktad rehabilitering inte helt tydligt. Rehabiliteringsutredningen har 
angett att enligt arbetsmiljölagen är arbetslivsinriktad rehabilitering 
det som inte är arbetsanpassning av arbetssituationen.64 I Prop. 
1990/91:140 s. 46 anges beträffande skillnaderna mellan arbetsanpass-
ning och rehabilitering bl.a. att begreppen arbetsmiljöanpassning och 
rehabilitering kompletterar varandra. Rehabiliteringsbegreppet avser 
yrkesinriktade rehabiliteringsinsatser. Åtgärder som kan aktualiseras 
är utbildning, arbetsträning, yrkesvägledning m.m. Arbetsanpass-
ningen innebär ändringar i arbetsmiljön. Det kan vara fråga om både 
tekniska hjälpmedel, ändringar i den fysiska arbetsmiljön och änd-
ringar av arbetsorganisation, arbetsfördelning och arbetstider m.m. 
Ovanstående uttalanden ger inte något säkert svar på frågan om 
innebörden av arbetslivsinriktad rehabilitering och hur denna ställer 

 
63 Broman et al, s. 150, detta framgår av AD 1993 nr 42. 
64 SOU 2006:107, s. 159. 
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sig i relation till arbetsanpassning. Betydelsen av begreppet är den-
samma i AML som i SFB.65 

Utredningens förslag avser att i dessa fall utöka möjligheterna till 
rehabiliteringsersättning där arbetsanpassning enligt arbetsmiljö-
lagen inte är tillräckligt. Detta innebär inte att arbetsgivarens reha-
biliteringsansvar utvidgas på samma sätt; detta ansvar är även fort-
sättningsvis begränsat till att rehabilitera den arbetstagare som 
behöver insatser för att återfå arbetsförmåga. Däremot innebär för-
slaget en utökad möjlighet för den enskilde och arbetsgivaren att se 
till att en sådan insats genomförs redan i förebyggande syfte. 

I typfallet torde den situation som ska täckas av den nya förmån 
som utredningen föreslår handla om behov av olika former av om-
ställning. Utbildning utgör exempel på arbetslivsinriktade åtgärder 
som typiskt sett inte faller inom anpassning av arbetet enligt arbets-
miljölagen, men som kan utgöra nödvändiga åtgärder för att för-
hindra att den enskildes arbetsförmåga blir nedsatt genom sjukdom. 
Enligt utredningens bedömning bör även omplacering till annat 
arbete hos arbetsgivaren kunna utgöra ett exempel på sådan åtgärd 
som faller utanför förebyggande arbetsanpassning (men naturligtvis 
en åtgärd som ingår i arbetsgivarens rehabiliteringsansvar).66 En till-
fällig förflyttning kan bli aktuell i samband med arbetet med anpass-
ning av arbetet och kan ses som en sådan åtgärd och medför ingen 
justering av anställningen. Innan en omplacering kan bli aktuell ska 
arbetsgivaren ha uttömt andra möjligheter till åtgärder för att arbets-
tagaren ska kunna vara kvar i sin ordinarie tjänst. Också andra aktiva 
åtgärder som inte faller inom ramen för anpassning av arbetet kan 
tänkas utgöra adekvata åtgärder med detta syfte, såsom arbetsträning 
i arbete hos annan arbetsgivare.  

Var denna gräns ska dras är inte helt självklart och får avgöras i 
det enskilda fallet. Avgörande ska vara bedömningen att åtgärden är 
nödvändig för att uppfylla ett eller flera av syftena med förmånen: 
att förebygga uppkomsten av sjukdom, förkorta sjukdomstid eller 
helt eller delvis förhindra att sjukdomen leder till nedsatt arbets-
förmåga.  

Utredningen menar att denna situation sannolikt inte heller kom-
mer att vara särskilt vanlig. Anpassning av den försäkrades arbete i 

 
65 Broman, Ericson och Öhrn, s. 126. 
66 Se t.ex. Prop. 1990/91:141 s. 42 där omplacering anges som exempel på arbetslivsinriktad 
rehabilitering. 
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enlighet med arbetsmiljöansvaret kommer i de flesta fall vara till-
räckligt. Behovet av medicinsk behandling i förebyggande syfte 
kommer vidare fortfarande att utgöra majoriteten av de fall där 
behandling eller rehabilitering i förebyggande syfte sätts in. Det kan 
däremot enligt utredningens uppfattning vara av värde att också en 
förebyggande insats av arbetslivsinriktad karaktär i vissa fall genom-
förs för att motverka att den försäkrade blir sjuk eller får nedsatt 
arbetsförmåga. 

Arbetsgivarens rehabiliterings- och arbetsmiljöansvar kvarstår men 
förutsättningarna och verktygen för tidigare insatser blir fler 

Förslaget om införande av förmånen preventionspenning vid före-
byggande insatser innebär sammantaget inte att arbetsgivarens ansvar 
för rehabilitering eller arbetsanpassning kommer att minska eller 
förändras på annat sätt. Möjligheterna till tidigare åtgärder för den 
enskilde arbetstagaren där ersättning för inkomstförlust kan ersättas 
enligt socialförsäkringsbalken bör dock kunna öka även från arbets-
givarens perspektiv. Den viktigaste förändringen i denna del torde 
vara att det blir möjligt att sätta in arbetslivsinriktade åtgärder i 
förebyggande syfte, inklusive en möjlighet till utbildning som om-
ställning i de fall där detta bedöms vara en nödvändig åtgärd för att 
den försäkrade inte ska drabbas av sjukdom och arbetsoförmåga i sitt 
nuvarande arbete. 

Tillämpningen av preventionsersättningen kommer att innefatta 
en del svåra gränsdragningsbedömningar gentemot framför allt arbets-
givarens arbetsmiljöansvar och i vilka situationer det kan bli aktuellt 
med förebyggande insatser som kan ge rätt till preventionsersätt-
ning. Utredningen föreslår därför att det noga följs hur effekterna 
blir i praktiken och om den avsedda effekten uppnås. Här kommer 
arbetsmarknadens parter att spela en viktig roll eftersom det är dessa 
som till stor del i praktiken hanterar det förebyggande och reha-
biliterande arbetet för anställda.   
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Förutsättningar för preventionsersättning vid utbildning  

Utbildning kan redan i dag utgöra en arbetslivsinriktad rehabili-
teringsåtgärd. Enligt utredningens förslag ska utbildning även kunna 
beviljas som åtgärd i förebyggande syfte. Utredningen föreslår att 
utbildning som åtgärd inte begränsas till de fall där åtgärder kan med-
föra högre arbetsförmåga, utan även möjligheten till nödvändig om-
ställning ska beaktas. Med preventionsersättning ska det vara möjligt 
att studera och genomgå de typer av utbildningar som i dagsläget är 
möjliga under tid med rehabiliteringsersättning. Därutöver ska det 
vara möjligt att studera på yrkeshögskoleutbildningar och andra 
eftergymnasiala utbildningar. 

Det framgår av rehabiliteringsformens förarbeten67 i vilka fram-
hålls att såväl utredning som omskolning utgör rehabiliteringsåtgär-
der. Det framgår däremot inte av förarbetena vad som avses med 
utbildning eller omskolning. Utbildning får anses vara ett vidare be-
grepp som omfattar även omskolning. Sålunda kan utbildning inne-
bära såväl någon form av vidareutbildning inom arbetstagarens 
befintliga yrke som omskolning till ett för arbetstagaren helt nytt 
yrke som finns hos arbetsgivaren.68 

Utbildning kan ske både på den egna arbetsplatsen och utanför 
denna. För att utbildning ska kunna ske utanför arbetsgivarens verk-
samhet förutsätts att arbetsgivaren beviljar arbetstagaren nödvändig 
ledighet för den aktuella utbildningen. För att utbildning ska falla 
inom arbetsgivarens ansvar krävs dock att utbildningen såsom reha-
biliteringsåtgärd syftar till återgång hos arbetsgivaren och inte har 
som mål att förkovra sig för arbete hos någon annan arbetsgivare.69 

Utbildning som rehabiliteringsinsats ska enligt förordningen 
(1991:1321) om rehabiliteringsersättning avse yrkesutbildning, all-
mänteoretisk eller orienterande utbildning som är en nödvändig för-
beredelse för yrkesutbildning eller orienterande utbildning i data-
teknik för personer med bristfällig eller föråldrad skolutbildning. 
Avgörande för om utbildningen kan betraktas som rehabilitering är 
om den i den försäkrades fall syftar till att han eller hon ska återfå 
arbetsförmågan, korta sjukdomstid eller förhindra ytterligare för-
sämring av arbetsförmågan. 

 
67 Prop. 1990/91:140, s. 46 och Prop. 1990/91:141, s. 42 och 88. 
68 Broman, Ericson och Öhrn, s. 150. 
69 Se rättsfallet AD 1993 nr 42. 
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Studier är en form av arbetslivsinriktad rehabilitering för vilken 
rehabiliteringsersättning kan beviljas. Med hänsyn till att utredningen 
föreslår att den nya förmånen preventionsersättning ska kunna be-
viljas för arbetslivsinriktad rehabilitering anser utredningen att det 
även ska vara möjligt att få studier som bedrivs i förebyggande syfte 
finansierade genom preventionsersättning. I utredningens direktiv 
anges att kraven på utbildning i arbetslivet har ökat. Det anges vidare 
att en omställning som är hållbar för individen och som är önskvärd 
ur ett samhällsperspektiv bör eftersträvas. Detta omnämns visser-
ligen avseende rehabiliteringsersättningen, men utredningen anser 
att det är viktiga perspektiv även avseende förebyggande insatser. 
Utredningen har därför hämtat inspiration från regelverket avseende 
studier som rehabiliteringsåtgärd vid utformandet av förslaget att 
studier ska kunna bedrivas i förebyggande syfte. Av den nuvarande 
lagtexten avseende rehabiliteringsersättningen framgår exempelvis 
att rehabiliteringspenning också kan bli aktuell när den försäkrade 
genomgår en åtgärd som syftar till att förkorta sjukdomstid eller för-
hindra försämring av arbetsförmåga.  

Förslaget i Ds 2021:18 om omställningsstudiestöd70 är liksom 
utredningens förslag om möjligheten till preventionsersättning för 
utbildning en form av nytt, parallellt offentligt studiestödssystem. 
Syftet med omställningsstudiestödet är att bidra till att skapa flexi-
bilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden.71  

Till skillnad från omställningsstudiestödet fokuserar preventions-
ersättning vid utbildning primärt på att förebygga ohälsa och nedsatt 
arbetsförmåga. Utredningen ser därför att båda dessa ersättningsfor-
mer är relevanta och kan fylla olika behov vad gäller omställning i 
form av utbildning. 

Begränsningar i tid och till vissa typer av studier 

Det ska vara möjligt att studera både på heltid och deltid med pre-
ventionsersättning, men det totala antalet veckor som den försäk-
rade kan studera på en utbildning som kan finansieras med studie-
medel med förmånen bör vara maximalt 44 veckor oavsett studietakt, 

 
70 Ds 2021:18. 
71 Förslaget om omställningsstöd utgör en delkomponent av en helhet som innefattar flera 
olika förslag. 

1317 ( 2864 )



Förmåner vid rehabilitering – utredningens överväganden och förslag SOU 2021:69 

1138 

en begränsning som enligt utredningen framstår som väl avvägd.72 
Förslaget om ersättning i maximalt 44 veckor är motiverat av att 
vissa av de utbildningar som föreslås kunna ge rätt till preventions-
ersättning omfattar 44 veckor. Det kan också noteras att detta förslag 
också lämnas i departementspromemorian Omställningsstudiestöd 
– för flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmark-
naden (Ds 2021:18). Emellertid avser förslaget i denna Ds om 
maximalt 44 studieveckor endast heltidsstudier.  

När det gäller längre studier än 44 veckor anser utredningen att 
de vanligtvis kan, och bör finansieras genom studiemedelssystemet. 

Utredningen anser att begränsningen avseende vilken typ av ut-
bildning som ska kunna beviljas som förebyggande åtgärd och såle-
des kunna berättiga till den nya förebyggande förmånen bör motsvara 
förutsättningarna för utbildning med rehabiliteringsersättning. Det 
innebär förändringar jämfört med vad som i dag gäller för rehabili-
teringsersättning (se avsnitt 26.2.3 om förslag i denna del). Med 
hänsyn till utbildningens syfte (se nedan) och längd samt till om den 
är studiemedelsberättigande anser utredningen att det är motiverat 
att flera sorters utbildningar ska kunna omfattas än vad som gäller 
i dag för rehabiliteringsersättningen. Utredningen anser att särskilt 
yrkeshögskoleutbildningar, som ofta innebär en möjlighet för för-
säkrade att på ett studieår få ny kompetens bör vara möjlig att genom-
föra och finansiera med preventionsersättning. Det kan också tänkas 
att annan eftergymnasial utbildning innebär en rimlig förebyggande 
åtgärd, varför även sådana studier ska kunna bedrivas med ersättning 
i form preventionsersättning. Det kan i dessa fall röra sig om till 
exempel eftergymnasial yrkesutbildning på folkhögskola men även 
utbildning på universitet eller högskola. Förutsättningen för att 
sådan eftergymnasial utbildning ska kunna anses som preventions-
åtgärd för vilken preventionsersättning kan beviljas är emellertid att 
utbildningen ska kunna slutföras inom den tidsgräns på ett års 
studier som föreslås. Det innebär att det inte ska vara möjligt att 
endast påbörja eller fortsätta en längre universitetsutbildning alter-
nativt läsa enstaka kurser inom ramen för preventionsåtgärden. 
Detta ligger i linje med avsikten att utbildning som preventionsåt-
gärd ska leda till att den försäkrade kan ta ett annat arbete där sjuk-
dom och nedsättning av arbetsförmågan inte riskeras. 

 
72 Samma längd föreslås för utbildning som kan ge rätt till rehabiliteringsersättning.  
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För att nu nämnda utbildningar ska kunna finansieras med pre-
ventionsersättning ska vidare krävas att de genomförs i omställ-
ningssyfte, och därmed utgöra en nödvändig förebyggande åtgärd. I 
kravet på att det ska röra sig om en nödvändig förebyggande åtgärd 
ligger att studier är en sistahandsåtgärd. Först när andra tänkbara 
anpassningar av arbetet och förebyggande insatser inte bedöms vara 
aktuella och den försäkrade inte bedöms kunna fortsätta i ordinarie 
arbete kan preventionsersättning beviljas för studier. 

Utredningen anser att det är rimligt att det krävs att studierna kan 
antas leda till att den försäkrade får ett arbete för att de ska kunna 
bedrivas som omställningsåtgärd. Det ska dock inte krävas att det 
finns en tjänst hos den försäkrades arbetsgivare som kräver den 
aktuella utbildningen för att det ska vara möjligt att finansiera ut-
bildningen med preventionsersättning. 

De nu nämnda begränsningarna i tid och kring vilken sorts studier 
som kan bedrivas med förmånen framstår som väl avvägda med 
hänsyn till att studierna bör leda till att den försäkrades nya kompe-
tens är efterfrågad på arbetsmarknaden så att han eller hon snabbt 
kan ta tillvara sin arbetsförmåga i arbete. 

Studier som förebyggande rehabiliteringsåtgärd 

Som framgår ovan är en del av utredningens förslag avseende preven-
tionsersättningen att för beviljande av sådan ska inte krävas en ned-
sättning av den försäkrades arbetsförmåga. För att det ska vara möj-
ligt att finansiera studier med preventionsersättning ska därmed inte 
krävas att studierna måste kunna leda till en förbättring av den för-
säkrades arbetsförmåga. 

Utredningen föreslår att utbildning som arbetslivsinriktad reha-
biliteringsinsats i förebyggande syfte ska kunna medföra rätt till pre-
ventionsersättning. Om det bedöms vara nödvändigt med omställning 
genom utbildning för att förebygga sjukdom, återfå arbetsförmågan, 
förkorta sjukdomstid eller förhindra ytterligare försämring av ar-
betsförmågan kan den försäkrade enligt utredningens förslag beviljas 
ersättning för utbildningen. Exempelvis kan en försäkrad som har 
arbetat under många år i ett slitsamt yrke inom vården riskera att 
drabbas av förslitningsskador i knä eller axel om han eller hon fort-
sätter i yrket. I dagsläget krävs att det går så långt att arbetsförmågan 
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blir nedsatt med minst en fjärdedel av sjukdom innan den försäkrade 
kan få rehabiliteringsersättning för en omställande utbildning; det 
krävs således att man inväntar att skadan uppstår. Med utredningens 
förslag skulle denna försäkrade i stället kunna genomgå förebyg-
gande rehabilitering i form av utbildning för att exempelvis utbilda 
sig till en administrativ tjänst med mindre fysiskt betungande arbets-
uppgifter hos samma eller annan arbetsgivare. 

Värt att uppmärksamma är att nästan alla försäkrade har möjlighet 
att finansiera studier för omskolning genom det offentliga studieme-
delssystemet. I sammanhanget är det viktigt att beakta syftena med 
sjukförsäkringen. Försäkringen ska inte erbjuda lösningar på pro-
blem som den inte är avsedd att hantera. Sjukförsäkringsförmåner 
betalas vidare som utgångspunkt ut vid nedsatt arbetsförmåga. Det 
kan därför ifrågasättas om preventionsersättning ska betalas ut under 
tid den försäkrade studerar, om han eller hon inte har fått en nedsatt 
arbetsförmåga. Även om studierna är nödvändiga ur ett omställ-
ningsperspektiv är det tänkbart att de bör finansieras genom arbets-
marknads- eller utbildningsåtgärder, även om det för individen kan 
finnas ett intresse av att frågan hanteras genom sjukförsäkringen. 

För att det ska vara möjligt att finansiera studierna genom pre-
ventionsersättning, alltså när den försäkrade inte har någon nedsatt 
arbetsförmåga, ska mot denna bakgrund krävas att studierna görs i 
omställningssyfte. Det ska således handla om en situation där om-
ställning är nödvändig och den försäkrade, om han eller hon fort-
sätter i sitt nuvarande arbete, kommer drabbas av sjukdom och nedsatt 
arbetsförmåga. Det ska således finnas ett krav på att den försäkrades 
arbetssituation måste ändras för att arbetsoförmåga inte ska uppstå. 
Andra alternativa insatser som skulle kunna medföra att den försäk-
rade kan bibehålla arbetsförmågan i ordinarie arbete ska också be-
dömas vara utsiktslösa. Utbildning som rehabiliteringsinsats ska, för 
att kunna medföra rätt till den nya förmånen, alltså vara en nöd-
vändig förebyggande åtgärd. 

Försäkrade som inte befinner sig i en sådan situation, men som av 
någon annan anledning vill studera, kan finansiera sina studier med 
studiemedel. Det kan i och för sig även försäkrade som befinner sig 
i en sådan situation, men att den försäkrade under sådana omstän-
digheter tvingas till studielån anser utredningen kunna leda till att 
personer avstår från att omskola sig även om det är den mest rimliga 
lösningen för att hantera de problem den försäkrade har i att fort-
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sätta sin anställning i det aktuella arbetet. Det kan vidare anses oskä-
ligt att under sådana omständigheter kunna anses tvingas in i en 
studieskuld. Stöd ska alltså inte slentrianmässigt beviljas för utbild-
ning. Samma antagningskrav ska vidare gälla för dem som studerar med 
preventionspenning som andra som söker sig till en viss utbildning. 

Utredningen bedömer vidare att möjligheten att studera med den 
nya ersättningen inte innebär en beaktansvärd ökad risk för miss-
bruk av förmånen eller beaktansvärda ökade incitament för försäk-
rade att söka sig till förmånen. För att kunna använda möjligheten 
att finansiera sina studier med preventionsersättning behöver indivi-
den kunna visa att detta är en nödvändig åtgärd i omställningssyfte. 
Det är alltså inte möjligt att utan vidare finansiera sina studier genom 
preventionsersättning. Utredningens bedömning är därmed att det 
inte finns en beaktansvärd risk att förmånen utnyttjas felaktigt av per-
soner som inte har rätt till ersättningen för att finansiera sina studier.  

Försäkringskassan har i dagsläget kompetens att identifiera ären-
den som har behov av rehabiliteringsinsatser, men kan behöva inspel 
från andra aktörer för att se om insatser i form av utbildning i om-
ställningssyfte är aktuellt och utgör en nödvändig åtgärd. Detta inte 
minst då det kan krävas bedömningar avseende arbetsmarknad, 
anställningsbarhet och vilka utbildningar som finns tillgängliga. Det 
är därmed naturligt att myndigheten inhämtar den försäkrades, hans 
eller hennes arbetsgivares och fackliga organisations samt hälso- och 
sjukvårdens perspektiv och bedömning i frågan. För arbetslösa för-
säkrade utgör även Arbetsförmedlingen en sådan aktör. Det är alltså 
med dessa underlag som den försäkrade ska kunna visa att han eller 
hon har rätt till förmånen. Om Försäkringskassan från dessa aktörer 
får underlag till stöd för att andra åtgärder inte är aktuella och att 
utbildning är nödvändigt ska preventionsersättning för utbildnings-
insatsen beviljas. Precis som för andra åtgärder är det Försäkrings-
kassan som beslutar om rätt till ersättning och ansvarar för bedöm-
ningen om utbildning i omställningssyfte är adekvat beskriven som 
nödvändig åtgärd och kan medföra rätt till ersättning. 

För en anställd försäkrad bör typsituationen handla om att ut-
bildning behövs för att den försäkrade ska få en annan tjänst hos sin 
nuvarande arbetsgivare. Men om arbetsgivaren inte kan erbjuda något 
annat arbete, och omställning likväl är nödvändigt, ska det vara möj-
ligt att bevilja den nya förmånen för utbildning även till arbete tjänst 
hos en annan arbetsgivare. Det är också viktigt att betona att preven-
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tionsersättning inte bara kan beviljas den som har en anställning. 
Även den som är arbetslös kan i teorin beviljas ersättningen för 
erforderlig utbildning som uppfyller något av syftena för ersättningen. 
Det är emellertid svårt att föreställa sig en situation där detta kan bli 
aktuellt eftersom den arbetslöse inte har ett arbete som kan vara 
skadligt för hälsan. För en arbetslös som riskerar sjukdom eller ned-
satt arbetsförmåga bör det i stället vara andra åtgärder, såsom medi-
cinsk behandling, som i första hand blir aktuellt som förebyggande 
åtgärd. 

22.2.4 Steglös ersättning för inkomstförlust 

Utredningens förslag: Ersättning i form av preventionspenning 
ska beviljas en försäkrad som gör inkomstförlust till följd av att 
delta i förebyggande åtgärd som är planerad och dokumenterad i 
en av Försäkringskassan upprättad preventionsplan.  

Preventionspenning ska beviljas steglöst för inkomstförlust 
motsvarande den tidsåtgång som åtgärden tar i anspråk. Ersätt-
ning ska utges för hela timmar. 

Ersättningen ska beräknas på samma beräkningsunderlag som 
för sjukpenning.  

 
Skälen för utredningens förslag: Av problemanalysen framgår bl.a. 
att den förebyggande sjukpenningens begränsning till faktisk tid och 
till minst två timmar om dagen utesluter många försäkrade från er-
sättningen och kan medföra att enskilda måste avstå från nödvändig 
behandling, se vidare avsnitt 20.4.4.  

Enligt utredningens förslag ska preventionspenning utgöra en 
förmån som en försäkrad kan få om han eller hon gör inkomstförlust 
genom att delta i en rehabiliteringsåtgärd som har något av de syften 
som framgår i avsnitt 22.2. Förmånen avser förebyggande åtgärder 
och kompletteras med möjligheten till preventionsbidrag för mer-
kostnader. 

En grundläggande tanke med förslaget om preventionsersättning 
är att det är en ersättningsform som i högre utsträckning än tidigare 
ska möjliggöra för den försäkrade att delta i förebyggande rehabili-
tering och samtidigt kunna få ersättning från socialförsäkrings-
balken i de fall inkomstförlust uppkommer. Enligt nuvarande regel-
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verk och rättspraxis kan t.ex. ersättning i form av förebyggande sjuk-
penning lämnas endast för den faktiska tid som själva behandlingen 
eller rehabiliteringen tar samt för vissa nödvändiga förberedelser och 
resor till och från behandlingen (se HFD 2019 ref. 42).  

Utredningen menar att nuvarande konstruktion utgör hinder för 
möjligheten att på ett optimalt sätt använda förmånen för att före-
bygga eller förkorta sjukdom och att detta utgör ett problem i den 
praktiska tillämpningen. Detta har också förts fram av bl.a. ISF (se 
avsnitt 20.5). Framför allt kravet på att behandlingen eller rehabili-
teringen ska pågå under minst två timmar (25 procent av heltid) under 
en viss dag gör att många behandlingsformer utesluts, eller att hälso- 
och sjukvården i vissa fall justerar den faktiska tidsåtgången för att 
den ska stämma med kraven i regelverket. Som tidigare nämnts kan 
avståndet till vårdinrättningen också innebära ojämlikhet i tillämp-
ningen av den nuvarande förmånen, där den som har längre restid 
kan ha rätt till ersättning medan en försäkrad med kortare restid inte 
kommer upp i den tid som krävs för ersättning en enskild dag och 
därför nekas förebyggande sjukpenning. Det finns enligt utredningens 
uppfattning därför skäl att överväga en annan lösning för ersättning 
vid rehabilitering som inte är kopplad till att rehabiliteringsåtgärd ska 
uppgå till en viss minsta tidsåtgång under en viss dag. 

Utredningen är medveten om att ersättningsfrågan i många fall i 
praktiken inte utgör något större problem. Den arbetstagare som 
behöver insatser i form av förebyggande åtgärder eller arbetslivs-
inriktad rehabilitering behöver i många fall inte göra någon inkomst-
förlust utan får hos många arbetsgivare sedvanlig lön också under 
denna tid. Rätten till att delta i sådan behandling under arbetstid 
regleras ofta i kollektivavtal. Men för att preventionsersättning ska 
kunna beviljas krävs att den försäkrade gör inkomstförlust genom 
att genomgå en rehabiliteringsåtgärd och därmed inte har möjlighet 
att skaffa inkomst genom arbete. 

Steglös ersättning baserad på inkomstförlust  

Avsikten med den nya ersättningen är att den ska fungera bättre än 
dagens förmåner och vara mer träffsäker genom att ersättningen inte 
ska vara begränsad till att ersättas med kvartiler eller för insatser som 
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omfattar minst 25 procent av heltid under en dag. I stället ska ersätt-
ningen enligt utredningens förslag kunna beviljas steglöst. 

Sjukförsäkringen vilar på inkomstbortfallsprincipen. Utgångs-
punkten för bestämmande av rätt till preventionspenning är således 
om den försäkrade, ifall han eller hon inte hade genomgått rehabili-
teringsinsatsen, hade haft inkomst genom arbete. Förmånen om-
fattar dock även arbetslösa, varför dessa personer kan kompenseras 
för inkomstförlust då de är förhindrade att söka och ta förvärvs-
arbete till följd av att de genomgår rehabilitering.  

Enligt utredningens förslag ska ersättningen för inkomstförlust 
i stället kunna lämnas steglöst, baserat på den faktiska inkomstför-
lusten den försäkrade har gjort under de dagar han eller hon har ge-
nomgått förebyggande behandling eller rehabilitering. Det innebär 
att även inkomstförlust till följd av mindre omfattande insatser än 
25 procent av en dag föreslås kunna ge rätt till ersättning. 

En grundläggande tanke med den nya förmånen är att den ska 
möjliggöra för den försäkrade att delta i förebyggande insatser. Det 
finns därför skäl för att den enskilde ska ersättas även för tid som 
inte omfattar endast den faktiska rehabiliteringsinsatsen, utan också 
annan nödvändig tidsåtgång som orsakats av insatsen. I beräkningen 
av den tid som ersätts ska därför även ingå inkomstförlust som 
uppstått t.ex. för tid som avser vissa nödvändiga förberedelser och 
resor till och från behandlingen. Detsamma gäller om den försäkrade 
till följd av behandlingen av medicinska skäl behöver avstå arbete 
före och/eller efter att insatsen har genomförts. Det kan t.ex. handla 
om försäkrade som efter en dialysbehandling behöver återhämtning 
innan han eller hon kan börja arbeta igen. Tillstöter ytterligare, ovän-
tade komplikationer av en medicinsk behandling kan den försäkrade 
i stället ansöka om sedvanlig ersättning vid nedsatt arbetsförmåga, 
såsom sjukpenning för nedsatt arbetsförmåga eller sjuklön för en 
anställd.  

För att en försäkrad ska kunna få preventionspenning krävs att 
det finns en fastställd SGI för den försäkrade. Detta utgör ingen 
skillnad mot vad som gäller med den nuvarande rehabiliteringspen-
ningen. Ersättningen beräknad på samma sätt som sjukpenning.  
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Ersättningen baseras på inkomstförlust för åtgärder 

En avgörande skillnad mot nuvarande rehabiliteringsförmåner är att 
preventionsersättning ska vara steglös och baseras på den tid som 
den planerade behandlingen eller rehabiliteringen faktiskt tar i an-
språk, och under vilken den försäkrade gör inkomstförlust till följd 
av att han eller hon är förhindrad att skaffa inkomst genom arbete 
under denna period. Den steglösa beräkningen innebär vidare att det 
inte kommer att krävas att rehabiliteringsinsatsen måste uppgå till 
en viss mängd timmar och i steg om kvartiler under en viss dag, som 
är fallet med dagens rehabiliteringsförmåner. Det är i stället den 
faktiska inkomstförlust under den tid som rehabiliteringen tar i an-
språk som ersätts genom förmånen. Preventionsersättningen är dock 
fortfarande en dagersättning, vilket innebär att en försäkrad måste 
göra inkomstförlust en viss dag för att ersättning ska kunna beviljas 
för den aktuella dagen. Vid beräkningen av den tidsåtgång en viss 
rehabilitering tar i anspråk en viss dag ska tiden avrundas nedåt till 
hela timmar. För att en sådan beräkning ska vara möjlig kommer det 
att behöva ställas högre krav på innehållet i en preventionsplan med 
precisering av när, i vilken omfattning och hur länge rehabiliterings-
insatsen kommer att pågå. 

Förändringen innebär som exempel att en förebyggande medi-
cinsk behandlingsåtgärd bestående av KBT en timme om dagen tre 
dagar i veckan under åtta veckors tid kommer att kunna ersättas 
genom den nya förmånen. Detta hade inte varit möjligt med gällande 
regelverk eftersom insatsen understiger 2 timmar per dag. I det om-
nämnda fallet kommer ersättningen enligt utredningens förslag mot-
svara den inkomstförlust den försäkrade sammantaget gör under den 
planerade rehabiliteringsperioden, dvs. totalt 24 timmar. 

Den ersättning som en försäkrad kan få vid behandling eller 
rehabilitering beror sammantaget på den inkomstförlust som han 
eller hon gör till följd av inte kunna skaffa inkomst genom förvärvs-
arbete. Beräkningen av inkomstförlusten utgår från den tid som den 
försäkrade enligt rehabiliteringsplanen måste avstå från förvärvs-
arbete och avrundas nedåt till hela timmar.  
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Preventionsåtgärder på eller utanför arbetstid 

Ett problem som utredningen har kunnat notera i sin analys är att 
Försäkringskassan i ärenden om förebyggande sjukpenning emellanåt 
gör bedömningen att förebyggande behandling lika gärna kan ut-
föras efter arbetstid som under arbetstid. Denna bedömning sker 
först i samband med att beslut om rätt till förebyggande sjukpenning 
fattas. Det innebär att en behandlingsplan för medicinsk behandling 
eller rehabilitering kan ha godkänts, men att den försäkrade ändå nekas 
ersättning vid beslutstillfället med motiveringen att behandlingen 
skulle ha kunnat utföras utanför arbetstid. 

Ett krav på inkomstförlust för uteblivet förvärvsarbete innebär 
också att insatsen ska utföras på arbetstid för att preventionspenning 
ska kunna beviljas. Det är den faktiska förläggningen av insatsen som 
är avgörande. Mycket av den egenvård som utgör väsentliga delar av 
många moderna rehabiliteringsinsatser kan rimligen förläggas utan-
för arbetstid. Sådan tid kommer då inte heller kunna ersättas med 
den nya förmånen. Det finns å andra sidan ofta goda skäl för att 
utföra rehabiliteringen dagtid. Utöver hänsyn till vårdgivarens tider 
kan det finnas anledning att den försäkrade utför behandlingsinsats-
erna i lugn och ro, vilket för vissa försäkrade kan vara svårt att uppnå 
på kvällstid. Avgörande för frågan bör enligt utredningens mening 
vara när vårdgivaren har möjlighet att erbjudan behandlingen eller 
rehabiliteringen och när vårdgivaren bedömer att det är lämpligt att 
den utförs. Det är också viktigt att denna bedömning görs utifrån 
den faktiska rehabiliteringen; det ska inte vara en teoretisk bedöm-
ning av huruvida rehabiliteringen hade kunnat utföras utanför arbets-
tid. Det är därför av vikt att det redan av preventionsplanen tydligt 
framgår när och hur insatsen är tänkt att utföras. Yttre omständig-
heter, t.ex. sjukdom eller vård av sjukt barn, kan naturligtvis medföra 
att planen behöver revideras.  

Preventionspenning parallellt med sjukpenning 

I vissa fall kan den försäkrade få preventionspenning parallellt med 
sjukpenning för nedsatt arbetsförmåga. En sådan situation kan till 
exempel uppstå om den försäkrade är partiellt sjukskriven med sjuk-
penning på denna del och samtidigt arbetar partiellt. Om Försäk-
ringskassan exempelvis remitterar den försäkrade till en försäkrings-
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medicinsk utredning och han eller hon behöver avstå helt från arbete 
under utredningstiden kan preventionspenning betalas ut för rester-
ande del.73 Detsamma gäller om en deltidssjukskriven försäkrad be-
höver avstå från arbete i ytterligare omfattning för att delta i en 
förebyggande behandling eller rehabilitering i syfte att exempelvis 
motverka ytterligare försämrad arbetsförmåga. Motsvarande gäller 
i dag om den försäkrade har både sjukpenning för nedsatt arbets-
förmåga och sjukpenning i förebyggande syfte. 

I fall där den försäkrade är partiellt sjukskriven med sjukpenning 
och på en mindre del genomgår en förebyggande rehabiliteringsåt-
gärd med preventionspenning uppstår inget glapp för inkomst; den 
försäkrade arbetar till den del han eller hon inte är sjukskriven eller 
genomgår åtgärder. Om den försäkrade redan är beviljad hel sjuk-
penning på grund av nedsatt arbetsförmåga kan han eller hon där-
emot inte få någon preventionspenning i samband med utredning, 
behandling eller rehabilitering, detta eftersom det inte uppstår någon 
inkomstförlust till följd av att den försäkrade inte kan utföra för-
värvsarbete i denna situation. 

SGI-skydd under tid med preventionsersättning 

Under tid som den försäkrade får preventionsersättning till följd av 
deltagande i förebyggande åtgärd ska hans eller hennes SGI vara 
skyddad. Detta motsvarar vad som gäller för dagens förebyggande 
sjukpenning och rehabiliteringsersättning.74 

22.2.5 Preventionspenningens koppling 
till rehabiliteringskedjan 

Utredningens förslag: En sjukperiod enligt rehabiliterings-
kedjan ska inte anses ha påbörjats under period då endast pre-
ventionsersättning utbetalas. Under tid som den försäkrade 
genomgår en förebyggande åtgärd som ersätts med preven-
tionspenning ska således inte dagar i rehabiliteringskedjan räknas.  

 
73 Denna typ av utredning räknas även i dagsläget som medicinsk rehabilitering och kan ge rätt 
till förebyggande sjukpenning, enligt ett rättsligt ställningstagande av Försäkringskassan, 
FKRS 2008:04, se Försäkringskassans vägledning 2015:1, version 12, s. 43. 
74 26 kap. 17 § SFB. 
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Skälen för utredningens förslag: Rehabiliteringskedjan innehåller 
inte, namnet till trots, konkreta inslag av rehabilitering, se avsnitt 18.2. 
Det rör sig i stället om ett regelverk med fasta tidsgränser som avgör 
mot vilket arbetsmarknadsbegrepp en sjukskriven försäkrads arbets-
förmåga ska jämföras.  

Den förebyggande sjukpenningens koppling till rehabiliterings-
kedjan framgår av lagtexten i 27 kap. 26 § SFB. Enligt andra punkten 
i bestämmelsen utgör tid då den försäkrade har förebyggande sjuk-
penning en sjukperiod.  

Utredningen har vidare redogjort för rehabiliteringspenningens 
koppling till rehabiliteringskedjan och att kravet för att rehabiliter-
ingspenning ska kunna beviljas i dagsläget i dagsläget är att den för-
säkrades arbetsförmåga är nedsatt med minst en fjärdedel enligt den 
bedömningsgrund som är aktuell enligt rehabiliteringskedjans grän-
ser (se avsnitt 19.1).  

Som framgår av redogörelsen för utredningens förslag utgör 
nedsatt arbetsförmåga inte ett kriterium för att preventionspenning 
ska kunna beviljas. Det finns därmed inte heller någon naturlig 
koppling till den s.k. rehabiliteringskedjan, som i huvudsak bestäm-
mer vilket arbetsmarknadsbegrepp den försäkrades arbetsförmåga 
ska bedömas mot vid olika tidpunkten i en sjukperiod. Under tid 
som preventionsersättning betalas ut ska den försäkrade därför inte 
heller få sin arbetsförmåga bedömd enligt rehabiliteringskedjan.  

Ingen sjukperiod påbörjas under tid med preventionspenning 

Enligt gällande regelverk inleds en sjukperiod när den försäkrade har 
en sjukdom som nedsätter arbetsförmågan, har rätt till förebyggande 
sjukpenning, rehabiliteringsersättning eller får sjukpenning eller 
sjukpenning i särskilda fall.75 Sjukperioden för en försäkrad som har 
förebyggande sjukpenning avbryts redan vid en enskild dag då den 
försäkrade inte längre får ersättningen.76 

Sjukperioden är således kopplad till krav på antingen sjukdom 
och nedsatt arbetsförmåga eller till ersättning som i sin tur kräver 
sådan sjukdom och nedsatt arbetsförmåga. 

 
75 27 kap. 26 § SFB. 
76 Jfr Prop. 1991/92:40 s. 64 och Försäkringskassan, vägledning 2015:1, version 14, s. 49. 
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Utredningen har emellertid ovan redogjort för att kriterierna för 
rätt till preventionsersättning inte kräver att den försäkrade har sjuk-
dom eller nedsatt arbetsförmåga; tvärtom är förmånen avsedd för 
åtgärder som ska förhindra att sjukdom eller nedsatt arbetsförmåga 
över huvud taget uppkommer. Vidare har ovan redogjorts för att den 
förebyggande förmånen ska lyftas bort från sjukpenningens område 
och att förmånen inte uppställer sjukpenningens grundläggande krav 
på sjukdom och nedsatt arbetsförmåga. Det framstår därför inte heller 
som ändamålsenligt att tid med förebyggande åtgärder, som inte 
innebär att sjukdom har uppstått, ändå ska medföra att en sjukperiod 
ska anses påbörjad. 

Enligt utredningens förslag ska därför tid under vilken den för-
säkrade genomgår en förebyggande insats som endast ersätts med 
preventionsersättning inte anses utgöra en sjukperiod. Detta hindrar 
emellertid inte att en sjukperiod ändå pågår i det fall den försäkrade 
samtidigt har exempelvis partiell sjukpenning. 

Enligt utredningens förslag kommer därmed inte heller dagar i 
rehabiliteringskedjan att räknas under tid med en sådan åtgärd. En 
försäkrad som blir sjukskriven och får nedsatt arbetsförmåga efter 
att en sådan förebyggande insats har avslutats kommer således att 
inleda en ny sjukperiod och befinna sig på dag 1 i rehabiliterings-
kedjan. 

Ingen bortre tidsgräns för hur länge preventionsersättning 
kan utbetalas 

Preventionsersättning ska kunna betalas ut så länge det är fråga om 
en behandling eller insats som uppfyller syftet för ersättningen och 
sker enligt en av Försäkringskassan upprättad preventionsplan. I 
detta avseende motsvarar ersättningen vad som gäller i dag för den 
förebyggande sjukpenningen. 

22.2.6 Preventionspenning i särskilda fall 

Utredningens förslag: Den nya ersättningsformen preventions-
penning i särskilda fall ska införas. 

En försäkrad som helt eller delvis har fått tidsbegränsad sjuk-
ersättning under det högsta antalet månader som sådan ersättning 
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kunnat betalas ut, eller en försäkrad som har haft aktivitetser-
sättning och vars rätt till aktivitetsersättning upphör på grund av 
att han eller hon fyller 30 år, ska kunna beviljas preventionspen-
ning i särskilda fall. Preventionspenning i särskilda fall ska vara 
möjlig att få från och med dagen efter den då rätten till sådan 
tidsbegränsad sjukersättning eller aktivitetsersättning upphör. 

För rätt till preventionspenning i särskilda fall ska det, liksom 
för preventionspenning, krävas att den försäkrade genomgår en 
förebyggande medicinsk eller arbetslivsinriktad åtgärd i syfte att 
förebygga sjukdom, att förkorta sjukdomstid eller helt eller delvis 
förhindra nedsatt arbetsförmåga till följd av sjukdom. Åtgärden 
ska vara nödvändig för att minst något av syftena ska kunna upp-
nås och olika typer av åtgärder kan kombineras. 

För rätt till preventionspenning i särskilda fall ska också krävas 
att den försäkrade på grund av bestämmelserna om sjukpenning-
grundande inkomst i socialförsäkringsbalken inte skulle ha rätt 
till preventionspenning för hel dag motsvarande vad som för sjuk-
penning på fortsättningsnivån medför en sjukpenning om minst 
160 kronor per kalenderdag.  

Preventionspenning i särskilda fall ska lämnas med högst 
160 kronor per dag. För en försäkrad som har partiell sjukersätt-
ning ska beloppet justerat proportionerligt i enlighet med för-
månsnivån på sjukersättningen. 

Rätten till preventionspenning i särskilda fall ska upphöra när 
det för den försäkrade har bestämts eller skulle ha kunnat bestäm-
mas en sjukpenninggrundande inkomst som uppgår till minst 
80 300 kronor. 

 
Skälen för utredningens förslag: Ersättningsformerna sjukpenning 
i särskilda fall och rehabiliteringspenning i särskilda fall kom till 
samtidigt och avser att skydda samma grupp försäkrade från att bli 
utan ersättning vid sjukdom och rehabilitering efter att den tids-
begränsade sjukersättningen avskaffats. Sjukpenning i särskilda fall 
kan enligt nuvarande regelverk beviljas även för medicinsk behand-
ling och rehabilitering i förebyggande syfte och motsvarar således 
den förebyggande sjukpenningen. 

Enligt utredningens förslag ska den förebyggande sjukpenningen 
ersättas med den nya förmånen preventionsersättning. En konsek-
vens av förslaget är att den grupp försäkrade som i dag omfattas av 
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reglerna om sjukpenning i särskilda fall skulle gå miste om möjlig-
heten att få ersättning för den typ av åtgärder som i dagsläget täcks 
av den förebyggande sjukpenningen. Utredningen anser mot denna 
bakgrund att det ska införas en ny förmån – preventionspenning i 
särskilda fall –utöver den ordinarie preventionspenningen. Denna 
ersättning avser att tillgodose behovet av ersättning för denna grupp 
försäkrade och motsvarar till sin uppbyggnad enligt förslaget hur 
ersättningstyperna sjukpenning i särskilda fall och rehabiliterings-
penning i särskilda fall är konstruerade. 

Utredningens förslag innebär inte någon utökning eller minsk-
ning av denna målgrupp. Samma kriterier ska därför gälla för att en 
försäkrad ska omfattas av reglerna som för sjukpenning eller rehabi-
literingspenning i särskilda fall. Det innebär även att om den för-
säkrade en gång har förlorat rätten till preventionspenning i särskilda 
fall så går den inte att få tillbaka vid ett senare tillfälle.77  

Vilka ingår i personkretsen? 

För att ingå i personkretsen som omfattas av rätten till rehabiliter-
ingspenning i särskilda fall måste den försäkrade dels ha haft tids-
begränsad sjukersättning eller aktivitetsersättning som upphör för 
att personen fyller 30 år, dels ha låg eller ingen SGI. Dessa villkor 
motsvarar vad som gäller för personkretsen för sjukpenning i sär-
skilda fall och rehabiliteringspenning i särskilda fall. 

Personkretsen omfattar därmed två grupper av försäkrade: 

 De som fått tidsbegränsad sjukersättning under maximal tid enligt 
de övergångsregler som infördes i samband med att den tidsbe-
gränsade sjukersättningen avskaffades.  

 De som har fått aktivitetsersättning till och med månaden innan 
de fyllt 30 år och därmed inte kan få ersättning längre. 

För att tillhöra personkretsen krävs därutöver att den försäkrade 
skulle få låg eller ingen preventionspenning till följd av reglerna om 
SGI. Kravet är uppfyllt om den försäkrade inte skulle ha rätt till pre-
ventionspenning motsvarande vad som för preventionspenning 
medför en ersättning om minst 160 kronor per hel kalenderdag, dvs. 

 
77 Jfr Prop. 2011/12:1 utgiftsområde 10, s. 90. 
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den inkomstförlust en person som behöver avstå från förvärvsarbete 
en hel kalenderdag skulle få. Kravet på en preventionspenning som 
på fortsättningsnivå är lägre än 160 kronor per kalenderdag uppfylls 
om den försäkrades SGI är lägre än 80 300 kronor.78 Rätten till pre-
ventionspenning i särskilda fall upphör när den försäkrade har en 
SGI eller skulle kunna få en SGI som uppgår till minst 80 300 kronor. 

I den grupp försäkrade som har fått maximal tid med tidsbegrän-
sad sjukersättning enligt övergångsbestämmelserna i 4 kap. 31 § 
lagen om införande av socialförsäkringsbalken kan finnas försäkrade 
som vid utgången av en period med tidsbegränsad sjukersättning inte 
har någon sjukpenninggrundande inkomst att återfå och försäkrade 
som då har en sjukpenninggrundande inkomst att återfå, men där 
denna inte leder till att den försäkrade skulle ha rätt till hel preven-
tionspenning motsvarande vad som för sjukpenning på fortsättnings-
nivån medför en sjukpenning om minst 160 kronor per kalenderdag. 
Så är fallet när det för den försäkrade kan fastställas en sjukpenning-
grundande inkomst som understiger 80 300 kronor. 

När inträder rätten till preventionspenning i särskilda fall? 

En försäkrad kan få rätt till preventionspenning i särskilda fall från 
och med dagen efter den dag då 

 rätten till tidsbegränsad sjukersättning upphörde, eller 

 rätten till aktivitetsersättning upphörde på grund av att han eller 
hon fyller 30 år. 

Ersättningsnivåer för preventionspenning i särskilda fall 

Till skillnad från sjukpenning i särskilda fall ska rehabiliterings-
penning i särskilda fall inte betalas ut på fyra förmånsnivåer med 
fasta ersättningsbelopp. Det beror på att preventionspenningen till 
sin karaktär ska vara steglös. I stället baseras beloppet på den del av 
en kalenderdag som åtgärden pågår. För en åtgärd som pågår en hel 
kalenderdag betalas ersättning med 160 kronor och för en mindre 
del av en dag betalas ersättning med ett belopp som motsvarar den 

 
78 Prop. 2011/12:1 utgiftsområde 10, s. 75. 
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del av 160 kronor som utgör den del av en dag som åtgärden har 
förhindrat den försäkrade från förvärvsarbete. 

Rehabiliteringspenning i särskilda fall lämnas för sju dagar per 
vecka. Detta kan bli aktuellt exempelvis om den försäkrade genom-
går behandling mot missbruk under en längre sammanhängande 
period på exempelvis behandlingshem. 

22.2.7 Preventionsbidrag 

Utredningens förslag: Den försäkrade ska ha rätt till ersättning 
för sådana nödvändiga merkostnader som uppkommer till följd 
av insatser som berättigar till preventionspenning. Sådana mer-
kostnader ska ersättas genom den nya förmånen preventions-
bidrag. 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer 
ska kunna meddela närmare föreskrifter om sådant bidrag. 

 
Utredningens bedömning: Motsvarande merkostnader som i dag 
kan ersättas genom rehabiliteringsersättningens särskilda bidrag 
bör ersättas genom preventionsbidrag, med tillägget att även 
motsvarande merkostnader för förebyggande medicinsk behand-
ling och rehabilitering bör ersättas. 

 
Skälen för utredningens förslag och bedömning: Med utred-
ningens förslag om den nya förmånen preventionspenning kommer 
det att uppkomma situationer där det uppstår merkostnader för en 
försäkrad när han eller hon deltar i förebyggande åtgärder av medi-
cinsk och/eller arbetslivsinriktad karaktär. Exempel på sådana mer-
kostnader är kursavgifter, kostnader för läromedel, resekostnader, 
logi och kostnader för ledsagare. Utredningen bedömer att mer-
kostnader bör kunna ersättas vid förebyggande insatser. Som kon-
staterats avseende rehabiliteringsersättningen kan inlåsningseffekter 
uppstå om möjligheterna för försäkrade att delta i insatser begränsas 
för att det exempelvis inte finns möjlighet att få kostnaden för resor 
ersatta, se vidare avsnitt 19.7. En sådan begränsning riskerar i sin tur 
att insatsen inte kan genomföras på ett adekvat sätt, eller inte alls, 
vilket riskerar att den inte blir så effektiv som den annars hade kunnat 
bli. Möjligheten att få ersättning för merkostnader vid behandling 
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för exempelvis nödvändiga resor fyller därmed en viktig funktion. 
Visserligen har konstaterats att det nuvarande särskilda bidraget som 
finns för rehabiliteringsåtgärder nästan uteslutande används för att 
ersätta resekostnader, men utredningen anser att det inte utgör skäl 
att begränsa möjligheten att få ersättning endast för sådana utgifter. 
Det är viktigt att många tänkbara utgifter kan ersättas för att inlås-
ningseffekter i det enskilda fallet ska kunna motverkas.  

Utredningen föreslår därför att en merkostnadsersättning införs 
för kostnader som uppstår till följd av och i samband med insatser 
som kan berättiga till preventionspenning. Med hänsyn till de syste-
matiska likheterna med rehabiliteringsersättningens uppbyggnad har 
övervägts att även låta denna merkostnadsersättning heta särskilt 
bidrag. Att ha samma namn för två olika sorters ersättningar kan dock 
leda till otydligheter. Dessutom föreslår utredningen att särskilt 
bidrag inom rehabiliteringsersättningen ska byta namn. 

Utredningen föreslår därmed att merkostnadsersättningen för 
preventionsersättningen ska ha namnet preventionsbidrag. Preven-
tionsersättning i form av preventionspenning gäller därmed för 
inkomstförluster på grund av deltagande i förebyggande insatser och 
preventionsersättning i form av preventionsbidrag ska ge ersättning 
för de merkostnader som kan uppstå på grund av deltagande i sådana 
insatser.  

För att den försäkrade ska kunna få ersättning för merkostnader 
ska det röra sig om merkostnader för deltagande i sådana insatser 
som ger rätt till preventionsersättning. Något krav på att deltagandet 
ska uppgå till en viss omfattning, exempelvis en fjärdedel av den 
försäkrades arbetsutbud, finns inte.  

Det ska vara möjligt att få ersättning för merkostnader utan att 
ansöka om eller beviljas preventionspenning. Utredningen bedömer 
att en sådan möjlighet kan fylla en funktion bland annat för för-
säkrade som inte har någon SGI.   
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22.2.8 Handläggnings- och beslutsprocessen 
vid preventionsersättning 

Utredningens förslag: Försäkringskassan ska upprätta en pre-
ventionsplan om en försäkrad ska genomgå sådana förebyggande 
åtgärder som kan ge rätt till preventionspenning. En sådan plan 
ska till sitt innehåll motsvara en rehabiliteringsplan. 

Vid prövning av rätt till preventionsersättning ska endast ett 
beslut fattas: Kravet på en särskild medicinsk behandlingsplan 
och ett särskilt beslut om att godkänna planen vid förebyggande 
medicinsk behandling eller rehabilitering avskaffas. 

 
Skälen för utredningens förslag: I avsnitt 20.4.5 redogörs för att 
förebyggande sjukpenning är administrativt krävande för både en-
skilda försäkrade och läkare, bland annat på grund av kraven om två 
ansökningar med separata beslut. Utredningens förslag innebär några 
förändringar av hur handläggningsprocessen kommer att se ut för 
bland andra Försäkringskassan. 

Enligt utredningens förslag ska en ansökan om ersättning göras 
av den enskilde när det finns en plan för förebyggande insatser. 
Ansökan kan göras antingen inför en planerad rehabilitering eller när 
delar av eller hela behandlingen eller rehabiliteringen är genomförd. 
I ansökan ska redovisas vilken tid den försäkrade behöver avstå från 
arbete för att delta i behandling eller rehabilitering. Försäkrings-
kassan ska sedan bedöma om alla villkor är uppfyllda och om ersätt-
ning därmed kan betalas ut. 

Försäkringskassan ska göra bedömningen av om 
förutsättningarna för preventionsersättning är uppfyllda 

En viktig fråga är att avgöra i vilka fall som det är aktuellt med före-
byggande rehabiliteringsinsatser och i vilka fall sådan rehabilitering 
ska anses medföra rätt till preventionspenning och/eller preventions-
bidrag.  

Precis som vid andra förmåner inom sjukförsäkringen i social-
försäkringsbalken är det Försäkringskassan som ska ansvara för att 
besluta om rätt till ersättning och därmed om förutsättningarna för 
preventionsersättning är uppfyllda. Denna bedömning bör emeller-
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tid vara begränsad till den försäkringsjuridiska bedömningen av om 
kriterierna i försäkringen är uppfyllda. Det innebär exempelvis att 
Försäkringskassans handläggare inte ska göra en medicinsk bedöm-
ning i frågan om en viss medicinsk behandling är lämpad för att 
minska risken att en person blir sjuk, eller avgöra om det finns veten-
skaplig evidens för potentialen att en viss rehabiliteringsåtgärd kan 
anses vara framgångsrik. 

En utgångspunkt vid denna bedömning ska vara om något av de 
syften som anges som kriterier för ersättningen är uppfyllda. Om 
den enskilde ska genomgå en rehabiliteringsåtgärd med syftet att 
förebygga sjukdom, förkorta sjukdomstid eller motverka nedsätt-
ning av arbetsförmåga bör ersättning typiskt sett kunna utges. Det är 
eftersträvansvärt att de åtgärder som de försäkrade genomgår också 
är effektiva. En förutsättning är att insatsen framstår som rimlig och 
utgör en åtgärd som på ett övergripande plan kan bedömas vara 
effektiv. Arbetsgivaren ska också svara för att de åtgärder vidtas som 
behövs för en effektiv rehabilitering.79 

Avsikten är inte att Försäkringskassan ska göra någon ingående 
bedömning av innehållet i en rehabiliteringsåtgärd eller en förhands-
bedömning av om den enskilda rehabiliteringsåtgärden är adekvat 
eller inte, dvs. i t.ex. att förhindra att sjukdom uppkommer eller att 
en försäkrad drabbas av arbetsoförmåga. En sådan bedömning kan 
också vara mycket svår att göra på förhand. Denna bedömning måste 
i stället huvudsakligen åligga utföraren av åtgärden att göra, dvs. 
hälso- och sjukvården i fråga om medicinsk behandling och rehabili-
tering och arbetsgivaren med exempelvis stöd av företagshälsovård 
eller facklig organisation, eller Arbetsförmedlingen, i fråga om ar-
betslivsinriktad rehabilitering. Syftet med en arbetslivsinriktad åtgärd 
såsom arbetsträning kan också vara att kartlägga om arbetsförmåga 
fortsatt finns i det ordinarie arbetet. Innan sådan arbetsträning har 
påbörjats kan det vara svårt att uttala sig om dess effekter. 

För att rehabiliteringsinsatser ska påbörjas för försäkrade som 
har nedsatt arbetsförmåga krävs således inte att det är sannolikt att 
insatserna kan leda till att den försäkrade kan behålla arbetsförmåga. 
Det kan konstateras att något stöd för att en sådan prognosbedöm-
ning ska göras av Försäkringskassan innan rehabiliteringsersättning 
kan beviljas inte heller finns i dagens regelverk. I stället är det syftet 
med rehabiliteringsåtgärden som är avgörande för om rehabiliter-

 
79 30 kap. 6 a § SFB. 
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ingsersättning kan beviljas.80 Avsikten med utredningens förslag är 
inte att göra bedömningen striktare än i dag. 

Det sagda innebär emellertid inte att t.ex. vilken medicinsk insats 
som helst ska kunna berättiga till ersättning; Försäkringskassan 
måste i det enskilda fallet i första hand bedöma dels huruvida reha-
biliteringsbehov föreligger, dels om den föreslagna åtgärden fram-
står som en adekvat åtgärd som uppfyller ett eller flera syften med 
ersättningen. 

Försäkringskassan ska upprätta en preventionsplan 
vid förebyggande åtgärder 

En av Försäkringskassan upprättad rehabiliteringsplan är i dag ett 
krav vid rehabiliteringsåtgärder som kan medföra rätt till rehabiliter-
ingsersättning. Enligt utredningens förslag ska preventionsersätt-
ning kunna utges vid såväl medicinsk som arbetslivsinriktad rehabili-
tering i förebyggande syfte. Enligt utredningens förslag ska även i 
dessa situationer en plan upprättas i form av en preventionsplan.  

Förslaget innebär att Försäkringskassan i dessa fall i ett tidigare 
skede än i dag behöver upprätta en plan i de fall sådan förebyggande 
rehabilitering blir aktuell och kan medföra rätt till preventionser-
sättning. En sådan plan kan enligt förslaget alltså behöva upprättas 
också när den försäkrade inte har nedsatt arbetsförmåga. Till skillnad 
från i dag innebär förslaget att en sådan plan ska upprättas oavsett 
insatsernas karaktär – dvs. också när rehabiliteringsinsatserna helt 
eller delvis är av medicinsk art. Det kan poängteras att det inte är 
något krav att förmånen ska beviljas för att en plan ska upprättas, 
utan det räcker med att det är fråga om en åtgärd som kan medföra 
rätt till ersättning. 

Preventionsplanen fyller flera viktiga syften. Den är dels ett instru-
ment för Försäkringskassans bevakning av ett erforderliga preven-
tionsåtgärder genomförs i det enskilda fallet, dels ett underlag för 
Försäkringskassan inför beslut om rätt till ersättning. Det är i denna 
plan som den planerade rehabiliteringen beskrivs; vilka typer av åt-
gärder som ska genomföras och en tidplan för när dessa ska genom-
föras. I fråga om medicinsk behandling och rehabilitering behöver 

 
80 31 kap 3 § SFB. Den försäkrade ska delta i arbetslivsinriktad rehabilitering som avser att 
1. förkorta sjukdomstiden, eller 
2. helt eller delvis förebygga eller häva nedsättning av arbetsförmågan. 
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rehabiliteringsplanen också ange när det planerade behandlingen ska 
äga rum. Om den försäkrade inte behöver avstå från arbete, t.ex. om 
behandlingen ska utföras på ledig tid, kan preventionspenning inte 
betalas ut för denna tid. 

Enligt utredningens förslag kommer också preventionsersättning 
att vara direkt kopplad till preventionsplanens beskrivning av åtgärd-
ernas omfattning, varaktighet och tidsåtgång. Det är den period som 
beskrivs i preventionsplanen som kommer att ligga till grund för be-
stämmandet av ersättningen. 

En preventionsplan ska, liksom en rehabiliteringsplan, innehålla 

– de åtgärder som ska komma i fråga, 

– uppgift om vem som ansvarar för åtgärderna, 

– en tidsplan för åtgärderna, 

– övriga uppgifter som behövs för att genomföra åtgärderna. 

Försäkringskassan ska fortlöpande se till att preventionsplanen följs 
upp och vid behov revideras.  

Förebyggande åtgärder ska planeras i samråd med den enskilde 
och utgå från dennes förutsättningar och behov. Den försäkrade är 
å sin sida skyldig att lämna de upplysningar som behövs för att klar-
lägga behovet av rehabilitering och att efter bästa förmåga aktivt 
medverka i rehabiliteringen. I det fall rehabiliteringen innefattar nöd-
vändiga förberedelser och om den försäkrade av medicinska skäl 
behöver avstå arbete före och/eller efter åtgärden ska detta framgå i 
rehabiliteringsplanen.  

En administrativt enklare process vid förebyggande medicinsk 
behandling och rehabilitering – endast ett beslut om ersättning 
och inget krav på särskild medicinsk behandlingsplan 

Enligt dagens regelverk om förebyggande sjukpenning måste en 
medicinsk behandlingsplan ges in till Försäkringskassan innan rätten 
till ersättning kan prövas. Behandlingsplanen prövas sedan i ett sepa-
rat beslut. Försäkringskassans beslut om godkännande av behand-
lingsplan utgör inte ett överklagbart beslut, eftersom det inte har 
några faktiska verkningar när det gäller den försäkrades rätt till själva 
ersättningen förebyggande sjukpenning. Det innebär att det är först 

1338 ( 2864 )



SOU 2021:69 Förmåner vid rehabilitering – utredningens överväganden och förslag 

1159 

när en person får ett beslut om rätt till själva förmånen förebyggande 
sjukpenning eller inte som personen säkert vet om han eller hon har 
rätt till ersättning. 

ISF har uttryckt att tvåstegsförfarandet med beslut om godkän-
nande av en behandlingsplan innan påbörjad behandling, och separat 
beslut om ersättning efter genomförd behandling, kan orsaka en 
osäkerhet för den enskilde. Det framgår av rättspraxis (HFD 2020 
not. 14) att godkännandet av behandlingsplanen utgör ett förvalt-
ningsbeslut samt att detta beslut inte är överklagbart. En konsekvens 
av det kan enligt ISF bli att personen avstår från att genomgå före-
byggande behandling eller rehabilitering.81 

Försäkringskassan har anfört att myndigheten inte ser att det 
med nuvarande regelverk är möjligt eller lämpligt att frångå tvåstegs-
förfarandet. Med gällande regelverk kan Försäkringskassan inte ge 
den enskilde beslut om både behandlingsplan och ersättning innan 
han eller hon faktiskt har avstått från arbete eller arbetssökande. 
Myndigheten menar att det skulle bli än större osäkerhet för den 
enskilde om Försäkringskassan tog ställning till både behandlingsplan 
och ersättning först efter genomförd behandling eller rehabilitering. 
Dagens tvåstegsförfarande gör att den enskilde tidigt får besked om 
huruvida behandlingen kommer att kunna leda till ersättning i ett 
senare skede, vilket bidrar till en förutsebarhet för den enskilde. 

Utredningen delar inte ISF:s betänkligheter kring att försäkrade 
i någon större utsträckning skulle avstå från behandling inför risken 
att Försäkringskassan skulle ändra sitt beslut om godkänd behand-
lingsplan under vägen. Denna risk framstår som liten och beslutet 
om behandlingsplan utgör, som Försäkringskassans anger, ett gynn-
ande förvaltningsbeslut som inte kan ändras till den enskildes nackdel 
utan vidare. Däremot kvarstår problemet med krav på en detaljerad 
behandlingsplan som innebär ett för vården administrativt betung-
ande system som också leder till viss osäkerhet för den enskilde. Ett 
särskilt problem är att ett beslut om godkänd behandlingsplan också 
kan leda till förvirring hos den enskilde när ersättningen sedan nekas 
i processens andra beslut, t.ex. mot bakgrund av att den enskilde 
saknar SGI eller att han eller hon inte har deltagit fullt ut i behand-
lingen. Utredningen har också fått veta att sjukpenning i förebyg-
gande syfte avslås i en del fall där Försäkringskassan i efterhand har 
bedömt att behandlingen har kunnat utföras utanför arbetstid, detta 

 
81 ISF 2020:6. 
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alltså trots att behandlingsplanen i sig har godkänts i det första 
beslutet.  

Utredningen förslag är avsedda att komma till rätta med dessa 
problem. Det handlar om att förenkla de administrativa kraven på 
vården och förenkla beslutsförfarandet och göra bedömningen tyd-
ligare för den enskilde och vårdgivaren. Det är enligt utredningens 
mening inte en givande lösning att ett tvåstegsförfarande behålls, 
men där det första beslutet inte skulle vara överklagbart. 

Kravet på en separat, detaljerad behandlingsplan och särskilt beslut 
om godkännande av denna behandlingsplan tas bort 

Enligt gällande regelverk ska en särskild behandlingsplan lämnas in 
till Försäkringskassan vid förebyggande medicinsk rehabilitering. 
Denna plan får anses innefatta relativt detaljerade krav med ett stort 
antal frågor som läkaren måste besvara. 

Det finns enligt utredningens bedömning inte behov av att en 
sådan särskild plan upprättas. Kravet har visat sig leda till omfattande 
administrativa hinder för den enskilde men framför allt för hälso- 
och sjukvården. Försäkringskassans förändrade tillämpning har 
vidare gjort att en sådan behandlingsplan prövas och godkänns i ett 
separat beslut från beslutet om rätt till ersättning. Handläggnings-
ordningen följer inte uttryckligen av lagstiftningen och har tagits 
fram av Försäkringskassan, som tidigare har genomfört processen 
med ett beslut. Genom senare rättspraxis har fastslagits att beslutet 
om behandlingsplan inte är överklagbart. 

Enligt utredningens förslag ska det tvåstegsförfarande som till-
lämpas i dagsläget, med kravet på en separat plan som godkänns i ett 
separat beslut, inte kvarstå. Planeringen av den medicinska behand-
lingen eller rehabiliteringen ska i stället innefattas i den preventions-
plan som Försäkringskassan ska upprätta i samråd med att den 
försäkrade bedöms ha ett rehabiliteringsbehov som kan medföra rätt 
till ersättning. På så sätt samordnas villkoren för olika typer av 
rehabilitering. 

Den enskilde ansöker om ersättningen hos Försäkringskassan. I 
de fall grunden för rehabiliteringen är medicinsk kommer vårdgiv-
aren att skriva ett intyg om behandlingen, med den nödvändiga in-
formation som krävs för att Försäkringskassan ska kunna ta ställning 
till om det är fråga om en behandlings- eller rehabiliteringsåtgärd 
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med det syfte som krävs för att preventionsersättning ska kunna 
beviljas. Försäkringskassan tar sedan ställning till rätten till ersätt-
ning i ett beslut. 

Förslaget innebär att vårdgivaren även fortsättningsvis att ansvara 
för att planera och dokumentera den medicinska behandling eller 
rehabilitering som ska genomföras. Försäkringskassan är också, precis 
som tidigare, beroende av att få information från vården om den 
medicinska rehabiliteringen för att kunna besluta om ersättning. De 
administrativa kraven på vården bedöms dock minska i och med 
avskaffandet av en särskild behandlingsplan med formkrav, som 
också måste godkännas i ett särskilt beslut. 

Utredningen kan konstatera att förslaget inte är helt befriat från 
risker. Genom att föra över ansvaret för planeringen av rehabili-
teringen till Försäkringskassan och den rehabiliteringsplan som ska 
upprättas i alla ärenden som rör rehabilitering underlättas hälso- och 
sjukvårdens roll och de formella kraven på en medicinsk behand-
lingsplan minskas. Samtidigt ställer detta högre krav på att den sam-
ordnade planeringen fungerar och att den enskilde kan få ett tydligt 
besked från Försäkringskassan om sin förebyggande rehabilitering 
och huruvida denna kan ligga till grund för ersättning genom den 
nya förmånen. Utredningen bedömer att detta sammantaget bör 
medföra en något enklare administrativ process och ett mer förutse-
bart tillvägagångssätt, men kan samtidigt konstatera att det ställer 
högre krav på att Försäkringskassan i god tid kan ta ställning till den 
planerade medicinska rehabiliteringen och om denna kan anses 
utgöra sådan rehabilitering som kan medföra rätt till preventions-
penning. Med detta kommer Försäkringskassans administrativa börda 
också att öka något. 

22.2.9 Försäkringsskyddet 

Utredningens förslag: Preventionspenning ska vara en arbets-
baserad förmån och preventionsbidrag samt preventionspenning 
i särskilda fall ska vara bosättningsbaserade förmåner, på mot-
svarande sätt som i dag gäller för rehabiliteringsersättningen. 

 
Skälen för utredningens förslag: Den som arbetar i Sverige är för-
säkrad för bland annat rehabiliteringspenning och den som är bosatt 
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i Sverige är försäkrad för bland annat rehabiliteringsersättningens 
särskilda bidrag och rehabiliteringspenning i särskilda fall. Utred-
ningen anser att preventionsersättningen och preventionsbidraget 
ska behandlas på samma sätt som rehabiliteringsersättningen i frågor 
om försäkringsskydd. 

22.2.10 Samordning med andra förmåner och andra 
författningar samt övriga frågor med anledning 
av de nya förmånerna 

Utredningens förslag och bedömning: Preventionsersättning 
och preventionspenning i särskilda fall ska hanteras på samma sätt 
som rehabiliteringsersättning och rehabiliteringspenning i sär-
skilda fall vid övriga tillkommande frågor, såsom statlig ålders-
pensionsavgift, socialavgifter, samordning med andra förmåner 
samt förhållandet till andra rättsfrågor såsom utmätning och be-
skattning. 

 
Skälen för utredningens förslag och bedömning: Preventionser-
sättningen och preventionspenning i särskilda fall bedöms ha stora 
likheter med rehabiliteringsersättningen och rehabiliteringspenningen 
i särskilda fall. Utredningen anser därför att de nya förmånerna bör 
hanteras på samma sätt som rehabiliteringsersättningen vad gäller 
exempelvis frågor om hur länge den försäkrade som längst kan lämnas 
till den försäkrade, rätten till penningförmånen i särskilda fall, ersätt-
ningsnivåer, beräkning, förmånstid, behållande och upphörande av 
rätten till penningförmån i särskilda fall, reglering av vissa frågor i en 
särskild förordning, statlig ålderspensionsavgift, socialavgifter, bemyn-
digande till Försäkringskassan om verkställighet m.m. 

Utredningen bedömer vidare att samma grundsyn gäller vid frågor 
om samordning med andra förmåner. Utredningen anser således att 
preventionsersättningen ska behandlas på samma sätt som övriga 
närliggande socialförsäkringsförmåner vid exempelvis samordningen 
med föräldrapenning, sjukpenning, ersättning till familjehemsför-
äldrar, studiestöd, arbetsgivarinträde eller bedömningen av en för-
säkrads rätt till ersättning vid arbetslöshet, studiemedel, smittbärar-
penning, närståendepenning, aktivitetsstöd, utvecklingsersättning, 
etableringsersättning, boendetillägg m.m. 
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Av samma skäl bedömer utredningen att de nya förmånerna ska 
behandlas på samma sätt som rehabiliteringsersättning vid fråge-
ställningar utifrån andra rättsområden, såsom hur förmånerna ska 
behandlas vid utmätning och hur de ska beskattas.  

22.3 Övrigt om preventionsersättning 
och rehabiliteringsersättning  

22.3.1 Kontroll och uppföljning 

I direktivet till utredningen konstateras att det är viktigt att den reha-
bilitering som bedrivs fullgörs enligt de intentioner och planer som 
ledde till beslutet att bevilja ersättning. Det framgår också att det 
finns det skäl att överväga hur kontrollen och uppföljningen av reha-
bilitering bör utformas. 

Som nämnts i avsnitt 19.4.7 har utredningen inte identifierat 
några större risker vad gäller bristande kontrollmöjligheter av reha-
bilitering enligt socialförsäkringsbalken. Företrädare för Försäkrings-
kassan har i kontakter med utredningen heller inte uppgett att de ser 
några direkta problem eller brister vad gäller möjligheten till upp-
följning och kontroll av rehabiliteringsförmånerna. 

Samtidigt är det naturligtvis viktigt att det sker uppföljning av 
närvaro t.ex. vid arbetsträning och andra rehabiliteringsinsatser. 
Detta torde i första hand kunna ombesörjas med en mer struktur-
erad användning av Försäkringskassans befintliga uppföljning av 
närvaroförsäkran vid rehabilitering. I dag används en fastställd blankett 
för närvaroförsäkran.  

Eftersom Försäkringskassan behöver tillräckliga uppgifter om det 
faktiska deltagandet för att kunna ta ställning till rätten till ersätt-
ning blir det även naturligt att myndigheten i detta syfte följer upp 
den försäkrades närvaro och frånvaro. Detta framgår redan av för-
arbetena till det nuvarande regelverket. För att Försäkringskassan 
ska kunna uppfylla sin skyldighet inom samordningsansvaret krävs 
att myndigheten kontinuerligt följer rehabiliteringsärendena ”för att 
undvika att någon hamnar utanför verksamheten och att ingenting 
görs”.82 Dessutom bör det vara givet att Försäkringskassan i egen-
skap av samordnare av rehabiliteringsinsatser genom personlig kon-

 
82 Prop. 1990/91:141, s. 91. 
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takt följer den försäkrade i rehabiliteringsprocessen för att konti-
nuerligt kunna ta ställning till bl.a. eventuella behov av revidering av 
rehabiliteringsplanen.  

Kontroll sker således i första hand genom att den enskilde lämnar 
närvaroförsäkran. Den enskilde försäkrade har också ett ansvar att 
lämna de uppgifter som är av betydelse för bedömningen av frågan 
om ersättning och en skyldighet att skyndsamt informera om änd-
rade förhållanden som kan påverka rätten till ersättning. Även an-
ordnaren av rehabiliteringsinsatsen bör emellertid ha ett visst ansvar 
genom en skyldighet att anmäla till Försäkringskassan i de fall den 
enskilde har uteblivit från de åtgärder som återfinns i rehabiliterings-
planen. 

22.3.2 Intermittent anställda, egenföretagare och arbetslösa  

Enligt direktiven ska utredningen överväga om förmåner vid rehabi-
litering för intermittent anställda, egna företagare och arbetslösa 
behöver förtydligas eller moderniseras. 

Den nuvarande lagstiftningen anger vilket ansvar olika parter har 
för rehabilitering. Ett stort ansvar vilar på arbetsgivaren. De nuvar-
ande reglerna är således utformade med utgångspunkten att det finns 
ett anställningsförhållande, men de omfattar även arbetslösa, inter-
mittent anställda och egenföretagare.  

Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar vid sjukskrivningar gäller alla 
anställda, oavsett anställningsform, och omfattar således även tids-
begränsat anställda. Av rättspraxis framgår att en arbetsgivare är 
skyldig att göra vad som är skäligt och den bedömningen torde kunna 
påverkas av exempelvis hur länge och i vilken omfattning som den 
anställda har arbetat. Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar för tids-
begränsat anställda sträcker sig dessutom inte längre än till anställ-
ningstidens slut. Sannolikt har detta störst påverkan på personer 
som har korta visstidsanställningar samt behovsanställda. I dessa fall 
blir arbetsgivarens rehabiliteringsansvar i praktiken mycket begrän-
sat eftersom anställningarna har kort varaktighet. Därigenom be-
gränsas även den försäkrades möjlighet att rehabiliteras till ett arbete 
på samma arbetsplats. Samma sak gäller personer som har korta viss-
tidsanställningar hos olika arbetsgivare. Det kan också uppstå oklar-
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heter vid bedömningen om en försäkrad som är behovsanställd vid 
ett givet tillfälle ska betraktas som arbetslös eller anställd.  

För egenföretagare kan det uppstå vissa svårigheter med en 
rehabiliteringsprocess där de själva både har ett behov av rehabili-
tering i sin roll som arbetstagare och ett ansvar för detsamma i sin 
roll som arbetsgivare. T.ex. har dessa försäkrade oftast inte samma 
möjligheter som en anställd att kunna bli omplacerade eller få andra 
arbetsuppgifter på sin arbetsplats.  

Såväl vissa kategorier av egenföretagare som vissa personer med 
tidsbegränsade anställningar kan också ha svårt att uppfylla villkoren 
för att få en SGI fastställd. De kan således uppfylla villkoren för rätt 
till rehabiliteringspenning, men ändå inte få någon ersättning för in-
komstförlust. 

Även arbetslösa försäkrade ska kunna få preventionsersättning 
och rehabiliteringsersättning. Dessa personer har även i dag rätt till 
förmåner vid rehabilitering. HFD uttalade t.ex. i rättsfallet HFD 
2019 ref. 41 att även arbetslösa kan ha rätt till förebyggande sjuk-
penning.  

De särskilda svårigheter som utredningen har identifierat kring 
rehabilitering för just intermittent anställda, egenföretagare och 
arbetslösa har främst koppling till andra faktorer och regelverk än 
själva utformningen av det nuvarande regelverket kring rehabiliter-
ingsersättning och förebyggande sjukpenning. Utredningen bedömer 
dock att förslag om reformering av nyss nämnda system, såsom 
villkoren för att få en SGI fastställd och arbetsgivarens rehabili-
teringsansvar t.ex. för personer som är behovsanställda, inte ingår i 
utredningens uppdrag. Med de reformer som utredningen föreslår, 
med införande av preventionsersättning samt justeringar av reha-
biliteringsersättningen, bedömer utredningen dock att stödet vid 
rehabilitering även kommer dessa grupper tillgodo. Exempelvis kan 
även egenföretagare som har en fastställd SGI få ersättning för 
inkomstförlust vid förebyggande arbetslivsinriktade insatser i form av 
preventionspenning. Den nya ersättningen preventionspenning 
kommer också att omfatta exempelvis arbetslösa försäkrade som 
behöver genomgå förebyggande medicinsk behandling. 

1345 ( 2864 )



Förmåner vid rehabilitering – utredningens överväganden och förslag SOU 2021:69 

1166 

22.3.3 Uppdrag att sammanställa statistik 
om rehabiliteringsinsatser 

Utredningens bedömning: Försäkringskassan bör ges i uppdrag 
att sammanställa statistik över vilka insatser som ersätts med pre-
ventions- och rehabiliteringsersättning.  

 
Skälen för utredningens bedömning: I dag samlar Försäkrings-
kassan inte in någon fullständig statistik över vilka rehabiliterings-
insatser som ersätts med förebyggande sjukpenning och rehabili-
teringsersättning. Avsaknaden av sådan statistik försvårar bl.a. för 
Försäkringskassan att kunna följa upp om syftet med rehabiliter-
ingen som genomförs uppnås. En systematisk uppföljning är avgör-
ande för att öka kunskapen om vilka insatser som är framgångsrika. 
Det gäller både på individuell nivå och på systemnivå. Som tidigare 
nämnts behövs också mer studier av effekter av olika former av reha-
biliteringsinsatser.  

Mot bakgrund av nyss nämnda omständigheter anser utredningen 
regeringen bör ge Försäkringskassan i uppdrag att utveckla statistik 
över vilka rehabiliteringsinsatser försäkrade deltar i enligt social-
försäkringsbalken. Regeringen bör även finansiera ytterligare forsk-
ning kring effekterna av olika rehabiliteringsinsatser. Genom ut-
veckling av denna statistik kan den bl.a. användas för denna slags 
forskning.  

22.3.4 Förslag till ändringar i förordningen (1991:1321) 
om rehabiliteringsersättning 

Utredningens bedömning: Ordet handikapp i olika former och 
sammansättningar bör i förordningen (1991:1321) om rehabili-
teringsersättning tas bort.  

 
Skälen för utredningens bedömning: I nuvarande 4 och 10 §§ i för-
ordningen (1991:1321) om rehabiliteringsersättning förekommer 
begreppet handikappad i olika former och sammansättningar. Utred-
ningen konstaterar att begreppet av många anses föråldrat och där-
med olämpligt. Utredningen bedömer därmed att nämnda paragrafer 
bör justeras för att få en modernare lydelse, se författningsförslagen.
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23 Förmåner vid rehabilitering – 
konsekvenser av utredningens 
förslag 

Enligt kommittéförordningen ska konsekvenserna av utredningens 
förslag belysas ur en rad olika perspektiv. Det handlar om ekono-
miska konsekvenser för staten, myndigheter, kommuner, regioner, 
organisationer, företag och enskilda. Om förslagen har konsekvenser 
för det kommunala självstyret, brottsligheteten, sysselsättningen, 
offentlig service, jämställdheten mellan kvinnor och män eller möj-
ligheten att uppnå de integrationspolitiska målen ska dessa också 
beskrivas. Utöver detta ska även konsekvenser för små och stora 
företag samt för den personliga integriteten redovisas. I denna del 
redovisas konsekvenserna av förslagen om att reformera dagens reha-
biliteringsförsäkring och att införa en ny förmån i form av preven-
tionsersättning. 

Utredningen bedömer att förslagen i detta avsnitt framför allt på-
verkar den enskildes möjligheter till att få preventiva och rehabiliter-
ande åtgärder, statens försäkringsutgifter, handläggande myndigheters 
administrativa kostnader samt kostnader för vårdens administration 
och behandlingsinsatser. Förslaget bedöms ha mindre effekter för sys-
selsättningen och jämställdheten mellan kvinnor och män. Nedan 
beskriver utredningen vilken bedömning som görs kring konsek-
venserna ur dessa perspektiv. Ur övriga perspektiv som utredningen 
enligt kommittéförordningen har att beakta bedöms inga direkta 
konsekvenser av förslagen uppstå.  

Ett generellt problem vid konsekvensanalyser av förändringar i 
olika ersättningssystem är svårigheten att bedöma vilka volymför-
ändringar förslagen medför. Det beror på att människor beteenden 
under nya förutsättningar ofta är svåra att förutsäga. Vad gäller pre-
ventions- och rehabiliteringsåtgärder kan utredningen konstatera att 
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det saknas ett adekvat underlag kring vilka rehabiliteringsåtgärder de 
som i dag får rehabiliteringspenning eller förebyggande sjukpenning 
faktiskt får ta del av. Det gör en från början svår uppskattning än 
svårare. De beräkningar som genomförs i denna del ska därför mer 
ses som en ungefärlig bedömning av utfallet under vissa antaganden 
än som en säker prognos om själva utfallet. Beräkningarna bör därför 
tolkas med försiktighet.  

Till grund för de antaganden som gjorts ligger i så stor utsträck-
ning som möjligt historiska uppgifter kring användningen av före-
byggande sjukpenning och rehabiliteringspenning. Utifrån historiken 
har utredningen strävat efter att göra så realistiska antaganden som 
möjligt och på så sätt ge exempel på storleksordning på effekterna 
av utredningens förslag. Utredningens beräkningar ska därför inte 
tolkas som en prognos över hur det faktiska utfallet blir, utan som 
ett rimligt resultat givet de förutsättningar som ligger till grund för 
beräkningen. De administrativa effekterna för myndigheter, företag 
och organisationer har i möjligaste utsträckning stämts av med be-
rörda parter.  

23.1 Konsekvenser av en reformerad 
rehabiliteringsersättning 

Utredningens förslag innebär en reformering av dagens rehabiliter-
ingsersättning. Rehabiliteringsersättningen ska bestå av rehabiliter-
ingspenning och rehabiliteringsbidrag. För att rehabiliteringspen-
ning ska kunna beviljas krävs att en försäkrad liksom i dag har 
nedsatt arbetsförmåga med minst en fjärdedel. Rehabiliterings-
penning ska vara en steglös ersättning för inkomstförlust och kunna 
beviljas för en nedsättning av arbetsförmågan även om den avviker 
från dagens kvartiler. I de fall rehabiliteringspenning och sjukpen-
ning beviljas parallellt, för samma dag, ska den försäkrade få utbetal-
ning av rehabiliteringspenning för hela arbetsoförmågan, alltså även 
för den del av arbetsoförmågan som motsvarar rätt till sjukpenning. 
Det innebär att för en försäkrad som samtidigt genomgår arbetslivs-
inriktad och medicinsk rehabilitering betalas all ersättning för ned-
satt arbetsförmåga ut som rehabiliteringspenning.  

Under de dagar som den försäkrade får rehabiliteringspenning 
fortsätter dagar att räknas i rehabiliteringskedjan. Arbetsförmågan 
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prövas dock under hela tiden som rehabiliteringen pågår mot den 
tidpunkt i rehabiliteringskedjan som den enskilde befann sig vid när 
rehabiliteringen påbörjades. När rehabiliteringen avslutas eller av-
bryts och om den försäkrade då ansöker om sjukpenning, bedöms 
arbetsförmågan mot den tidpunkt i rehabiliteringskedjan som denne 
då befinner sig vid. 

En viktig del av utredningens förslag är att rehabiliteringsinsatser 
ska påbörjas tidigare i sjukfallen. Den befintliga lagregleringen om 
att Försäkringskassan i samråd med den försäkrade ska se till att be-
hovet av rehabilitering snarast klarläggs föreslås därför kompletteras 
med krav på att rehabiliteringsbehovet ska klarläggas senast dag 60 i 
sjukfallet. Klarläggande inom denna tidsgräns behöver inte göras om 
det är uppenbart obehövligt. 

Utredningen föreslår vidare att möjligheten till utbildning inom 
rehabiliteringsersättning ska utökas och även kunna beviljas för yrkes-
högskoleutbildningar och andra eftergymnasiala utbildningar.  

Förändringarna föreslås för att skapa flexiblare möjligheter till 
arbetslivsinriktad rehabilitering för personer som har nedsatt arbets-
förmåga. Det blir även lättare att kombinera medicinska och arbets-
livsinriktade insatser inom ramen för rehabiliteringsersättningen. Syf-
tet med de förslag som utredningen lägger i detta betänkande är att 
förbättra rehabiliteringsprocessen så att sjukskrivningarna blir färre 
och kortare. Med ett tydligare fokus på tidigare insatser och krav på 
att rehabiliteringsbehovet ska klarläggas senast dag 60 i sjukfallet, 
gör utredningen bedömningen att fler kan beviljas rehabiliterings-
ersättning än i dag. Utökade möjligheter till utbildning som en del 
av rehabiliteringen bedömer utredningen också medföra att fler kan 
beviljas rehabiliteringsersättning.  

Personer som beviljats sjuk- eller aktivitetsersättning har i dag 
rätt till de rehabiliteringsåtgärder som ryms inom ramen för dagens 
rehabiliteringsersättning. För dessa personer betalas emellertid ingen 
rehabiliteringspenning utan de behåller sin sjuk- eller aktivitetser-
sättning under den tid som behandlingen tar i anspråk. För partiellt 
ersatta kan rehabilitering ges på heltid. Ersättning kan då betalas ut 
genom sjuk- eller aktivitetsersättningen, rehabiliteringspenning och 
särskilt bidrag. Utredningens förslag påverkar inte detta och därmed 
bedöms inga effekter för gruppen som beviljats sjuk- eller aktivitets-
ersättning uppstå i detta avseende. 
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23.1.1 Effekter för försäkringen 

I problemanalysen av rehabiliteringsersättningen kunde utredningen 
konstatera att det i dag är relativt få personer som beviljas rehabi-
literingsersättning. Både antalet och andelen av de sjukskrivna som 
får rehabiliteringsersättning har minskat över tid. Även tidpunkten 
för när rehabiliteringen sätts in har med tiden kommit att ske allt 
senare i sjukfallen. Utredningen pekar på ett antal möjliga förklar-
ingar till denna utveckling. Rehabiliteringsersättningen är nära knuten 
till frågan om arbetslivsinriktad rehabilitering. Förändringar i den ut-
sträckning och i de former som denna rehabilitering genomförs kan 
därför vara en förklaring till det minskade antal människor som får 
rehabiliteringsersättning. Andra tänkbara förklaringar utgörs av svåra 
avgränsningar i regelverket mellan olika aktörer eller förändringar i 
tolkning och tillämpning av detsamma. 

Med ett tydligare fokus på en tidig utredning av rehabiliterings-
behovet är utredningens bedömning att fler kan beviljas rehabiliter-
ingspenning än i dag. Utredningen föreslår också ökade möjligheter 
till utbildning inom ramen för förmånen. Enligt utredningens be-
dömning torde det leda till att fler kan beviljas utbildning inom ramen 
för rehabiliteringsersättning även om det sannolikt inte är den första 
rehabiliteringsinsatsen som vidtas. I den utsträckning de som bevil-
jas utbildningsinsatser är personer som inte tidigare tog del av andra 
former av rehabiliteringsinsatser kommer utredningens förslag att 
öka antalet personer med rehabiliteringsersättning. Det mest sanno-
lika är dock att utbildning för de flesta beviljas först efter att andra 
rehabiliteringsinsatser prövats och inte varit verkningsfulla och så-
ledes till personer som redan i dag har eller har haft perioder med 
rehabiliteringspenning. Det är således inte självklart att de vidgade 
möjligheterna till att beviljas studier inom ramen för rehabiliter-
ingspenningen leder till att fler personer får rehabiliteringspenning. 
Däremot är det möjligt att tiden med förmånen ökar. 

Utredningen föreslår även att rätten till rehabiliteringsbidrag ska 
vidgas jämfört med vad som gäller i dagsläget för särskilt bidrag.1 Det 
lägsta belopp som i dag kan betalas ut är 300 kronor. Utredningen 
föreslår att denna begräsning tas bort. Det torde leda till att fler kan 
beviljas bidraget och en viss ökning av utgifterna. 

 
1 Rehabiliteringsbidrag är det som dag heter särskilt bidrag. 
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Effekter för rehabiliteringsersättningen 

En utgångspunkt för en bedömning av hur många fler som kan be-
viljas rehabiliteringsersättning med utredningens förslag är den 
andel av det totala antal personer med sjukpenning som i dag får 
rehabiliteringspenning och hur denna andel förhåller sig till histo-
riska nivåer. Som utredningen redovisade i avsnitt 23.2 har andelen 
av alla sjukfall där rehabiliteringspenning betalas ut minskat över tid. 
I början av 2000-talet betalades rehabiliteringspenning i omkring 
6 procent av alla sjukfall. Sedan dess har andelen minskat och 2020 
var motsvarande andel ca 1,4 procent. Ett genomsnitt under perioden 
landar på omkring 4 procent och det är ungefär den nivå som gällde 
under åren 2014–2015. Utredningen bedömer att ett ökat fokus på 
tidigare rehabiliteringsåtgärder i pågående sjukfall skulle kunna inne-
bära att andelen av samtliga sjukfall där rehabiliteringsåtgärder sätts 
in på sikt uppgår till omkring 4 procent. Med utgångspunkt i det 
genomsnittliga antal personer som under de senaste fem åren haft 
sjukpenning skulle det innebära att antalet personer som under ett 
år deltar i rehabiliteringsåtgärder ökar med ca 15 000 personer.2 Där-
med skulle det totalt sett vara knappt 25 000 personer som får reha-
biliteringsåtgärder under ett år, vilket är ungefär lika många som 2015. 
Denna bedömning är högst osäker. Utredningen redovisar därför två 
ytterligare två alternativ. Ett där hälften så många, 7 500 ytterligare 
personer skulle beviljas rehabiliteringspenning och ett där dubbelt så 
många, 30 000 ytterligare personer skulle beviljas rehabiliteringspen-
ning. Det ger ett relativ brett intervall för en kostnadsuppskattning 
men speglar också det stora mått av osäkerhet som ligger bakom dessa 
bedömningar. 

 
2 År 2020 undantas. Här finns en tydlig effekt av covid-19-pandemin som inneburit en kraftig 
ökning av antalet personer som haft sjukpenning under 2020. Genomsnittet beräknas därför 
på åren 2015–2019. 
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Figur 23.1 Antal personer med rehabiliteringspenning och andel personer 
med rehabiliteringspenning i förhållande till det totala antalet 
personer som får sjuk- och rehabiliteringspenning  

 
Källa: Försäkringskassan. 

Antal dagar med rehabiliteringspenning 

Med ett ökat antal personer som beviljas rehabiliteringsåtgärder ökar 
också utbetalningen av rehabiliteringsersättning. Ett av utredningens 
syften är att rehabiliteringsinsatser ska kunna sättas in tidigare i 
sjukfallen. Det innebär att sjukdomsbilden i den nya gruppen i ge-
nomsnitt inte är lika komplex som hos de som får rehabiliterings-
penning i dag. Därmed torde också rehabiliteringsinsatserna i genom-
snitt kunna bli kortare än i dag. Ett rimligt antagande är därför att 
det genomsnittliga antalet dagar med rehabiliteringspenning i den 
tillkommande gruppen är färre än för de som beviljats rehabiliter-
ingspenning i dag.  

Under de senaste åren har det genomsnittliga antalet dagar med 
rehabiliteringspenning ökat samtidigt som antalet personer som fått 
rehabiliteringspenning har minskat. Sett över tid är sambandet mellan 
antalet personer som fått rehabiliteringspenning och det genom-
snittliga antalet dagar med rehabiliteringspenning inte helt entydigt. 
Under åren 1999–2008 låg det genomsnittliga antalet dagar med 
rehabiliteringspenning på omkring 80 dagar per person. Detta sam-
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tidigt som antalet personer med rehabiliteringspenning först ökade 
under perioden 1999–2004 och sedan minskade under perioden 
2004–2008. Under åren 2008–2016 varierade det genomsnittliga an-
talet dagar med rehabiliteringspenning kring ett genomsnitt på ca 
106 dagar per person. Under de senaste åren, 2018–2020, har detta 
genomsnitt ökat kraftigt från ca 108 dagar 2016 till ca 138 dagar 2020. 
Genomsnittet för de tre sista åren, 2018–2020, är ca 128 dagar. Lite 
förenklat kan man utifrån den historiska utvecklingen konstatera att 
antalet dagar per person med rehabiliteringspenning har legat på tre 
olika nivåer. Omkring 86 dagar under åren 1999–2008, 106 dagar under 
åren 2009–2017 och 128 dagar under åren 2018–2020.  

Dagersättning vid rehabiliteringspenning 

Den genomsnittliga dagersättningen har ökat över tid. Det är en 
naturlig utveckling mot bakgrund att inkomstutvecklingen i sam-
hället varit positiv under perioden. Under de senaste åren har den 
genomsnittliga dagpenningen legat relativt stabilt kring 500 kronor 
per dag. Utredningen tar denna nivå som utgångspunkt i de vidare 
beräkningarna men redovisar också ett alternativ med en något hö-
gre dagersättning. Förklaringen till att ersättningen skulle kunna 
vara högre kan vara att om rehabiliteringsinsatser sätts in tidigare i 
sjukfallet så är det färre i den tillkommande gruppen än de som har 
ersättning i dag som får ersättning efter dag 365, då ersättningsnivån 
i sjuk- och rehabiliteringspenningen sjunker från 80 till 75 procent. 
Det skulle i så fall innebära en lite högre dagpenning i den tillkom-
mande gruppen med rehabiliteringspenning än hos de som har er-
sättningen i dag. Utredningen räknar därför med ett alternativ där 
dagpenningen är ca 5 procent högre för den tillkommande gruppen 
än för de som har rehabiliteringspenning i dag. 
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Figur 23.2 Genomsnittligt antal dagar per person med sjuk- och 
rehabiliteringspenning samt genomsnittlig dagpenning 

 
Källa: Försäkringskassan, egna beräkningar. 

Kostnader av ett ökat antal försäkrade med rehabiliteringspenning 

Utifrån de ovan diskuterade antagandena uppskattar utredningen att 
kostnaderna av att fler beviljas rehabiliteringspenning uppgår till 
mellan 300 miljoner kronor och 2 miljarder kronor. Av tabell 23.2 
framgår hur kostnaderna utvecklas när antagandena förändras. Det 
breda kostnadsintervallet är ett uttryck för den stora osäkerhet som 
framför allt volymförändringarna innehåller. Av tabellen framgår att 
med det antal nya personer som utredningen bedömer mest troligt, 
ca 15 000 personer, skulle kostnaden för att fler får rehabiliterings-
penning ligga på ca 0,7–1 miljard kronor, beroende på vilka antaganden 
om dagpenning och ersatta dagar som görs. Om antalet nya ersätt-
ningstagare skulle bli hälften så stort, 7 500 personer, uppskattar 
utredningen kostnaden till ca 300–500 miljoner kronor. Om 30 000 
fler än i dag skulle beviljas rehabiliteringspenning uppskattar utred-
ningen kostnaden till ca 1,3–2,0 miljarder kronor. I ett statiskt per-
spektiv innebär en överflyttning av personer från sjukpenning till 
rehabiliteringspenning att sjukpenningen kommer att minska i mot-
svarande grad som rehabiliteringspenningen ökar. Vad som händer i 
ett mer långsiktigt dynamiskt perspektiv råder ingen tydlig konsen-
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sus kring i forskningen. I följande avsnitt redovisas en översiktlig 
beskrivning av de slutsatser kring den arbetslivsinriktade rehabiliter-
ingens effekter som finns i dagens forskningslitteratur. I avsnittet 
Effekter för sjukpenningen redovisas därefter olika alternativa utveck-
lingar för hur kostnaden för sjukpenning kan komma att utvecklas 
vid ökade rehabiliteringsinsatser.  

Tabell 23.1 Ökade kostnader för rehabiliteringspenning 

Kronor och miljoner kronor  

Nya 
ersättningstagare 

Dagar med 
ersättning 

(Antal) 

 Dagpenning  
(Kronor) 

Kostnad 
(Mnkr) 

7 500 86  501 323 
 86  526 339 
 106  501 398 
 106  526 418 
 128  501 481 
 128  526 505 
15 000 86  501 646 
 86  526 679 
 106  501 797 
 106  526 836 
 128  501 962 
 128  526 1 010 
30 000 86  501 1 293 
 86  526 1 357 
 106  501 1 593 
 106  526 1 673 
 128  501 1 924 
 128  526 2 020 

Källa: Egna beräkningar. 

Kunskapsläge om arbetslivsinriktad rehabilitering 

Forskningen kring arbetslivsinriktad rehabilitering är begränsad i 
slutsatserna om vilken typ av insatser som är effektiva för att få 
sjukskrivna att återgå i arbete. Utredningen har i avsnitten 21.1.2 och 
21.1.3 diskuterat de empiriska erfarenheterna som finns av den arbets-
livsinriktade rehabiliteringens effekter. Resultaten från dessa studier 
är inte entydiga. Ett av problemen är att begreppet arbetslivsinriktad 
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rehabilitering inte är entydigt definierat, vilket gör det svårt att göra 
sammanställningar om effekter.3 Den kanske mest aktuella samman-
ställningen av kunskapsläget inom den arbetslivsinriktade rehabili-
tering effekter finns i SOU 2020:06.4 I litteraturöversikten dras slut-
satsen att när det gäller besvär i rörelseorganen har insatser som 
tillhandhålls av flerprofessionella team bättre effekt än enstaka insatser 
för återgång i arbete. Vidare konstateras att arbetslivsinriktad reha-
bilitering som innefattar arbetsplatsen eller på annat sätt är arbets-
riktad har större möjligheter att bidra till återgång i arbete. Studierna 
som behandlade arbetslivsinriktad rehabilitering vid psykiska besvär 
visade ett svagare stöd för att arbetslivsinriktad rehabilitering har 
effekt.5 Andra studier har funnit stöd för att tidiga insatser av KBT 
kan ha positiva effekter vid psykiska besvär. En utvärdering av KBT 
inom ramen för rehabiliteringsgarantin visar positiva effekter för 
dem som ännu inte var sjukskrivna när behandlingen påbörjades, 
men inga signifikanta effekter för dem som redan blivit sjukskrivna.6 
Den sammanvägda slutsatsen är att förebyggande och tidiga insatser 
av arbetslivsinriktad rehabilitering som har en nära koppling till 
arbetsplatsen, är mer effektiv när det gäller att minska antalet sjuk-
skrivningsdagar och/eller för återgång i arbete än insatser som görs 
fristående från arbetsplatsen. Det gäller oavsett om man är sjukskriven 
på grund av besvär i rörelseorganen eller på grund av psykisk ohälsa.  

En annan viktig fråga när det gäller själva rehabiliteringsprocessen 
är frågan om tidigt agerande i sjukfallen. Det finns studier som pekar 
i olika riktningar där det tycks som om vissa grupper av sjukskrivna 
blir hjälpta av tidiga rehabiliteringsinsatser, men andra sannolikt 
egentligen skulle kunnat återgå i arbete utan insatser. Den sistnämnda 
gruppen riskerar i stället i flera fall att gå in i en sjukroll och/eller få 
ett längre sjukfall om rehabiliteringsinsatser ges tidigt i sjukfallet.7 
Granskningar från ISF tyder också på att kartläggningar/utredningar 
av rehabiliteringsbehov i de flesta fall även medför att rehabilitering 

 
3 SOU 2020:6. Problembilden beskrivs även i SOU 2015:21. 
4 SOU 2020:06, litteraturöversikt av Agneta Blomberg & Gunnel Hensing, Avdelningen för 
samhällsmedicin och folkhälsa. Institutionen för medicin, Sahlgrenska akademin. Göteborgs 
universitet. I kartläggningen ingick 13 litteraturöversikter om besvär i rörelseorganen och 
6 om psykiska besvär. Dessutom inkluderades två andra typer av översikter. 
5 Antalet översikter var färre inom området psykisk ohälsa (och också antalet studier som 
ingick i översikterna), varför man får man vara mer försiktig när man drar slutsatser av dessa. 
6 Hägglund, , Johansson, och Laun(2014), “Insatserna inom rehabiliteringsgarantin och deras 
effekter på hälsa och sjukfrånvaro”, IFAU Rapport 2014:12. Hägglund, , Johansson och Laun 
(2020), ”The Impact of CBT on Sick Leave and Health”, Evaluation Review, forthcoming. 
7 Hägglund et al, IFAU Rapport 2014:12. 
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genomförs, oavsett om den försäkrade har reella behov av insatser 
eller ej. Utredningens uppfattning är här att det är angeläget med ett 
tidigt och aktivt förhållningssätt när det gäller att utreda behovet av 
rehabiliteringsinsatser. Däremot ska inte rehabiliteringsinsatser sättas 
in i de fall där de inte bedöms vara effektiva. Med dagens kunskapsläge 
om den arbetslivsinriktade rehabiliteringen kan det på förhand vara 
svårt att veta vilka åtgärder som är effektiva i det enskilda fallet. Det 
är därför angeläget att utveckla kunskapen och metoder som möjlig-
gör en bedömning av vilka personer som har behov och nytta av 
tidiga eller tidigare insatser, så att rätt personer får rätt stöd vid rätt 
tidpunkt. Detta inte minst för att Försäkringskassan ska kunna leva 
upp till lagens intention om att rehabiliteringsåtgärder ska påbörjas 
så snart det av medicinska och andra skäl är möjligt och att anställda 
försäkrade som är sjukskrivna ska kunna få sina möjligheter till 
rehabilitering utredda innan dag 181 i sjukfallen.  

Effekter för sjukpenningen 

Syftet med utredningens förslag är att rehabiliteringsprocessen ska 
effektiviseras och att insatser ska förkorta sjukskrivningstiden. Det 
förutsätter att insatser ges till rätt individ vid rätt tid. I dag sätts 
rehabiliteringsåtgärder in mycket sent i sjukfallen. Omkring 85 pro-
cent av de rehabiliteringsinsatser som startade 2018 sattes in efter 
dag 365 i sjukfallet. Knappt 5 procent av rehabiliteringsåtgärderna 
startade innan dag 180. Omkring 96 procent av alla sjukfall 2018 
genomlöpte utan att någon rehabiliteringsinsats vidtogs.8 När man 
väntar så pass länge med rehabiliteringsåtgärder är det ofta komplexa 
rehabiliteringsinsatser som krävs för att den sjukskrivne ska kunna 
återvända till arbetslivet. Tiden som rehabiliteringen tar blir därför 
ofta lång. Det är emellertid inte självklart att en tidigare rehabilitering 
hade varit möjligt i just de fall som i dag fått rehabiliteringsinsatser. 
Det är dock utredningens mening att med en så stor andel som 
96 procent som inte får del av någon arbetslivsinriktad rehabili-
teringsinsats, finns personer där rehabiliteringsinsatser skulle kunna 
ha satts in i ett tidigare skede. I många av dessa fall är sannolikt sjuk-
domsbilden inte lika komplex som hos de som får rehabiliterings-

 
8 Uppgifterna hämtade från SOU 2020:6. 
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åtgärder i dag, vilket skulle tala för att de åtgärder som sätts in blir 
kortare insatser än hos de som får rehabiliteringsåtgärder i dag.  

Med det begränsade kunskapsläge som i dag finns kring effektivi-
teten i arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgärder, kommer det vara 
svårt att avgöra när i ett sjukfall en viss individ är betjänt av rehabili-
teringsåtgärder. Det gör att det finns en risk att åtgärder sätts in vid 
fel tillfälle. Därmed är det inte säkert att tiden med sjukpenning för-
kortas i alla sjukfall. Utredningens bedömning är emellertid att det i 
genomsnitt borde bli mer rätt än fel och att det på ett aggregerat plan 
bidrar till att den sammanlagda tiden i sjuk- och rehabiliteringspen-
ning förkortas. Om fler erbjuds rehabiliteringsåtgärder borde också 
med tiden mer kunskap kring vilka åtgärder som är effektiva kunna 
samlas in. Med de osäkerheter kring vilka effekter arbetslivsinriktad 
rehabilitering har finns det emellertid skäl för att i en kostnadsbe-
räkning även ta höjd för att en positiv effekt inte är självklar. Utred-
ningen redovisar därför vid sidan av sitt grundantagande om ett posi-
tivt utfall även alternativa beräkningar som även visar utfallet under 
andra antaganden. 

En utgångspunkt för en sådan bedömning är hur antalet netto-
dagar per person med sjukpenning har utvecklats över tid. Av 
figur 23.2 framgår att antalet ersatta nettodagar per person steg 
relativt kraftigt i sjukpenningen under åren 2010–2015. Under dessa år 
ökade antalet ersatta nettodagar per person från ca 65 till 95 dagar. 
Under åren 2015–2019 har antalet nettodagar minskat svagt till 
ca 90 dagar per person. En kraftig minskning syns 2020. Minskningen 
är med största sannolikhet en effekt av Coronapandemin, då antalet 
korta sjukfall ökat kraftigt under året, vilket minskat det genom-
snittliga antalet dagar för de som haft sjukpenning. För att kunna 
göra en strukturell bedömning av hur utredningens förslag kan på-
verka den utbetalda sjukpenningen förbises denna minskning och vi 
utgår i stället från det genomsnittliga antalet sjukpenningdagar per 
person under åren 2015–2019, vilket är ca 93 dagar. Med denna nivå 
som utgångspunkt redovisar utredningen i tabell 23.1 vad en ökning 
respektive minskning med fem dagar skulle innebära för kostnads-
förändringar för sjukpenningen. I beräkningarna antas att antalet 
bruttopersoner som får sjukpenning är detsamma som i dag och att 
utredningens förslag enbart påverkar antalet dagar med ersättning. 
Det ger en minskning av antalet helårsekvivalenter i sjukpenningen. 
Utredningen antar vidare i dessa beräkningar att den genomsnittliga 
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ersättningen per dag i sjukpenningen ligger på 612 kronor, se 
figur 23.2. 

Beräkningarna under dessa antaganden visar att en besparing i 
sjukpenning kan göras med 1,9 miljarder kronor om det genomsnitt-
liga antalet dagar med sjukpenning minskar med fem dagar. En min-
skning med två dagar skulle ge en besparing i sjukpenningen med ca 
700 miljoner kronor. Beräkningarna ger ett linjärt utfall. Det innebär 
att om antalet dagar med sjukpenning skulle öka i stället för att min-
ska, vilket skulle kunna hända om det skapas inlåsningseffekter i re-
habiliteringspenningen på grund av utredningens förslag, så innebär 
en ökning med två dagar att utgifterna för sjukpenningen ökar med 
700 miljoner kronor och en ökning med fem dagar att utgifterna ökar 
med 1,9 miljarder kronor. Oavsett om man tror på en ökning eller 
minskning av utgifterna vid en förändrad rehabiliteringsprocess med 
den utformning som utredningen förslår, visar beräkningarna att 
relativt små förändringar av varje persons tid med ersättning, sam-
mantaget ger stora effekter. Utfallet är naturligtvis känsligt för vilka 
antaganden som görs. Exemplet visar dock att givet nivåerna på an-
talet dagar med sjuk- respektive rehabiliteringspenning som inträffat 
historiskt, skulle man kunna uppnå betydande besparingar i sjuk-
försäkringen med en effektivare rehabiliteringsprocess.  

Tabell 23.2 Effekter på sjukpenning av ökad rehabilitering  

Antal dagar per person Kostnad sjukpenning 
(Mdkr) 

Differens mot i dag 
(Mdkr) 

88 32,8 -1,9 
89 33,2 -1,5 
90 33,5 -1,1 
91 33,9 -0,7 
92 34,3 -0,4 
93 (Dagens nivå) 34,7 0,0 
94 35,0 0,4 
95 35,4 0,7 
96 35,8 1,1 
97 36,1 1,5 
98 36,5 1,9 

Källa: Egna beräkningar. 
Anm. Dagens nivå är beräknad utifrån att antalet dagar per person är 93  dagar. Det skiljer sig från den 
verkliga nivån 2020 som steg kraftig p.g.a. korta sjukfall ökat kraftigt under 2020 som en följd av Corona-
pandemin. Utredningen använder därför 93 dagar som bedöms vara en långsiktigt rimligare nivå. 
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23.1.2 Effekter för den enskilde 

För personer som i dag är sjukskrivna bedömer utredningen att en 
tidig bedömning av den enskildes rehabiliteringsbehov leder till att 
fler personer får rehabiliteringsåtgärder. Med rätt insatser vid rätt tid 
gör utredningen bedömningen att sannolikheten ökar för att den 
enskilde snabbare kan återgå i arbete. När försörjningen kommer 
från förvärvsarbete i stället för socialförsäkringen stärks den enskildes 
ekonomiska situation. Under tiden med ersättning påverkas emeller-
tid inte den enskildes ekonomiska situation av om rehabiliteringsin-
satser sätts in eller inte eftersom ersättningen är lika stor i rehabili-
teringspenningen som i sjukpenningen. Med utredningens förslag 
om förändringar i rehabiliteringsersättningen kommer detta förhåll-
ande inte förändras, eftersom ersättningen vid rehabilitering även 
fortsättningsvis kommer vara lika stor som sjukpenningen. 

23.1.3 Effekter för sysselsättning 

Rehabiliteringsåtgärder som förkortar sjukskrivningstiden påverkar 
inte i sig sysselsättningen i statistisk mening, eftersom sjukskrivna 
ingår i den sysselsatta populationen. Däremot innebär kortare 
sjukskrivningstider att antalet arbetade timmar i ekonomin kan öka. 
Kan man genom förebyggande insatser dessutom förhindra att 
människor får nedsatt arbetsförmåga och blir sjukskrivna innebär 
det ytterligare en ökning av antalet arbetade timmar. Detta resone-
mang förutsätter dock att de arbetstimmar som i dag faller bort 
genom sjukskrivning och förbyggande insatser inte ersätts genom 
överanställningar. I en konkurrensutsatt verksamhet kan det tänkas 
att det förekommer överanställningar för att kunna upprätthålla ut-
lovade produktionsnivåer även när en del av personalen är sjuk-
skriven. En effektivisering av sjukskrivningsprocessen kan i ett sådant 
läge innebära en minskad sysselsättning och att personal kan behöva 
säga upp. Utredningen bedömer dock denna effekt som liten och 
effekterna på sysselsättningen som små.  
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23.1.4 Effekter för arbetsgivare  

Tidiga rehabiliteringsinsatser kan enligt utredningens bedömning 
bidra till att sjukskrivningstiden kan kortas. Med ett snabbare åter-
inträde i arbetslivet minskar tiden som arbetsgivare behöver avvara 
viktig kompetens. Att fler personer genomgår olika rehabiliterings-
åtgärder innan de återvänder till arbetslivet menar utredningen även 
minskar risken för en snar återkomst till sjukförsäkringen. Mer reha-
bilitering gör individen bättre rustad och mer observant på tidiga 
signaler om en begynnande ohälsa. Med genomförd rehabilitering 
tidigare i sjukfallet kan det även ge verktyg till både individen och 
arbetsgivaren för hur verksamheten kan anpassas så att individens 
arbetsförmåga kan tas tillvara på bästa sätt. Utredningen gör därför 
bedömningen att mer rehabiliteringsåtgärder på sikt leder till att en 
större del av människors arbetsförmåga kan tas tillvara. Det är posi-
tivt för arbetsgivare, individen och samhället i stort. Det minskar 
behovet av sjukskrivningar och minskar arbetsgivarnas utgifter för 
sjuklön och rekrytering. 

Förslagen i sig har inte någon annan innebörd för små företag än 
för större företag och organisationer. Mindre företag bedöms dock 
generellt sett vara känsligare för sjukfrånvaro än större företag. I 
mindre företag är ofta organisationen mer slimmad, varje enskild 
medarbetare har i någon mening en viktigare funktion i den samlade 
produktionsprocessen och han eller hon blir därmed generellt sett 
svårare att ersätta. Det innebär att sjukfrånvaro ofta slår hårdare mot 
mindre företag än hos större. Den positiva effekten av en minskad 
sjukfrånvaro bedöms därför vara något större i mindre företag än i 
större företag och organisationer. 

Det är svårt att uppskatta hur stor effekt på sjukfrånvaron fler 
och tidigare rehabiliteringsåtgärder kan få. I det korta perspektivet 
kan sjukfrånvaro både öka och minska arbetsgivarens kostnader. För 
arbetsgivaren innebär sjukfrånvaro att en viss del av individens lön 
inte behöver betalas ut. Andelen som behöver betalas ut är större 
under sjukfallets första 14 dagar än senare i sjukfallet. Under hela 
sjukperioden kvarstår dock personalomkostnader t.ex. för lokaler, 
dator, mobiltelefon och annan utrustning. Arbetsgivaren har också 
ett rehabiliteringsansvar som kan innebära kostnader även om bidrag 
för vissa av dessa delar kan betalas ut genom t.ex. arbetsplatsinriktat 
rehabiliteringsstöd. Under en begränsad period kan det för vissa 
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arbetsgivare vara möjligt att omdisponera sina resurser så att 
sjukfrånvaro inte har tydligt negativa effekter. I de fall där ersätt-
ningsrekryteringar behöver göras uppstår emellertid kostnader både 
för rekrytering och för de lönekostnader som ersättaren får. I dessa 
fall är det rimligt att tänka sig att arbetsgivarens kostnad för sjuk-
frånvaro innebär ökade utgifter. För vilka arbetsgivare som utgift-
erna ökar eller minskar till följd av sjukfrånvaron är svårt att ha 
någon generell uppfattning om. Företagets eller organisationens 
specifika förutsättningar avgör detta. Utredningen nöjer sig därmed 
att konstatera att sjukfrånvaro i det korta perspektivet både kan 
innebära minskade och ökade utgifter för företag och organisationer. 
I ett längre perspektiv bedömer dock utredningen att en minskad 
sjukfrånvaro även minskar arbetsgivarnas utgifter. För att långsiktigt 
kunna upprätthålla produktion och lönsamhet krävs att sjukfrån-
varande medarbetare ersätts med annan personal. Då uppstår rekry-
teringskostnader, personalomkostnader och löner för ytterligare 
anställda samtidigt som arbetsgivaren fortfarande bär kostnader för 
den sjukskrivne. 

23.1.5 Effekter för jämställdhet 

Utredningens förslag om förändringar i rehabiliteringsersättningen 
syftar till att fler ska få rehabilitering tidigare i sjukfallen. Förslagen 
i sig förändrar inte kvinnors möjligheter att söka ersättning på annat 
sätt än mäns. Konsekvensen av utredningens förslag bedöms därför 
inte ha någon speciell påverkan på jämställdheten. I dag är emellertid 
70 procent av de som beviljas rehabiliteringspenning kvinnor. Vad 
som skulle kunna påverka fördelningen mellan kvinnor och män är 
om fördelning mellan kvinnor och män med sjukpenningen är annor-
lunda bland de kortare sjukfallen än bland de längre. Utredningen 
kan konstatera att det bland de pågående sjukfallen finns en lite ökning 
av andelen kvinnor ju längre sjukfallen pågår. Skillnaden är emellertid 
liten. Det innebär att om rehabilitering sker tidigare i sjukfallen än 
i dag påverkar det fördelningen mellan kvinnor och män i relativt 
liten omfattning. I den utsträckning effekten är mätbar skulle det i så 
fall innebär att andelen män som beviljas rehabiliteringsersättning 
skulle öka.  
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23.1.6 Effekter för myndigheter  

Försäkringskassan 

Utredningens förslag kan förväntas leda till att fler personer beviljas 
arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgärder. Med ett tydligare krav på 
att rehabiliteringsbehovet ska kartläggas tidigt i sjukfallet kommer 
det innebära en ökad administration för Försäkringskassan för att 
upprätta rehabiliteringsplaner, följa upp dessa planer och vid behov 
revidera dem. Det kan också komma att innebära fler och tätare 
kontakter med arbetsgivare för att samordna den arbetslivsinriktade 
rehabiliteringen. Att enbart ett ersättningsslag ska betalas ut vid par-
tiell rehabilitering minskar enligt utredningen till viss del den sam-
mantagna administrationen i sjuk- och rehabiliteringsförsäkringen. 

Utredningens förslag kan i det korta perspektivet innebära att 
tiden med ersättning i en del fall förlängs. Syftet med att rehabili-
teringskedjans bedömningskriterier pausas under tiden med rehabi-
literingsersättning är att ge tillräckligt med tid för att påbörjade reha-
biliteringsåtgärder ska kunna slutföras. Utredningens bedömning är 
att med fler personer som erbjuds rehabiliteringsåtgärder och att 
dessa åtgärder ges tillräcklig tid att verka kan sannolikheten för att 
personer återvänder till sjukförsäkringen minska. Det kan således på 
kort sikt innebära längre sjukfall men i ett längre perspektiv kan det 
minska sjukfrånvaron. Det skulle då både innebära lägre kostnader i 
sjuk- och rehabiliteringsförsäkringen och minskade administrativa 
kostnader för Försäkringskassan då färre ärenden behöver hanteras 
på sikt.  

Arbetsförmedlingen 

Med fler personer som beviljas rehabiliteringspenning och arbets-
livsinriktade rehabiliteringsinsatser kan det även komma att påverka 
Arbetsförmedlingen och antalet personer som blir föremål för det 
förstärka samarbetet. Det innebär även att antalet personer som blir 
föremål för en gemensam kartläggning kommer att öka. Den pågå-
ende reformeringen av Arbetsförmedlingen innebär att alla aktivi-
teter som erbjuds arbetssökande ska utföras av fristående aktörer på 
leverantörsmarknaden. Detta gäller redan i dag i hög grad för dem 
som deltar i det förstärkta samarbetet och det kommer sannolikt att 
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gälla även för de ytterligare personer som kan tänkas ha behov av 
arbetslivsinriktad rehabilitering inom ramen för det förstärkta sam-
arbetet. En konsekvens av detta blir att mer resurser inom Arbets-
förmedlingen måste avsättas för upphandling av fristående aktörer 
utifrån den aktuella målgruppens behov. Utredningens bedömning 
är att detta kommer öka de administrativa kostnaderna för Arbets-
förmedlingen. Utredningen har dock inte haft möjlighet att närmare 
bedöma kostnader för detta.  

23.1.7 Effekter för hälso- och sjukvården 

Utredningens förslag om en reformerad rehabiliteringsersättning 
har fokus på den arbetslivsinriktade rehabiliteringen. Effekterna på 
hälso- och sjukvården bedöms därför ur detta perspektiv som små.  

23.2 Konsekvenser av preventionsersättningen 

Utredningen föreslår att dagens förmån förebyggande sjukpenning 
ersätts med preventionsersättning som dels består av preventions-
penning, dels av preventionsbidrag.  

Preventionspenning ska kunna beviljas för medicinsk eller arbets-
livsinriktad behandling eller insats vars syfte är att förebygga sjukdom, 
förkorta sjukdomstid eller helt eller delvis förhindra försämring av 
arbetsförmåga. Ersättningen beviljas bara när de planerade behand-
lingarna hindrar den enskilde från att utföra förvärvsarbete och är 
kopplat till den inkomstförlust som åtgärden medför. Ersättningen 
baseras på den sjukpenninggrundande inkomsten och ska kunna 
lämnas steglöst i relation till den förlorade arbetsinkomsten. Dagar 
med preventionspenning ska inte ingå i sjukperioder och således inte 
heller i rehabiliteringskedjan. 

Arbetsgivarens arbetsmiljöansvar avgör gränsen för när en före-
byggande åtgärd kan medföra rätt till preventionsersättning. Åtgär-
der som faller inom arbetsgivarens förebyggande arbetsmiljöansvar 
ska inte kunna medföra rätt till preventionsersättning. Preventions-
bidrag ska ersätta de eventuella merkostnader den enskilde har i sam-
band med förebyggande behandling. 

Det är Försäkringskassan som bedömer om förutsättningarna för 
att bevilja preventionsersättning är uppfyllda. För den som beviljas 

1364 ( 2864 )



SOU 2021:69 Förmåner vid rehabilitering – konsekvenser av utredningens förslag 

1185 

preventionspenning ska Försäkringskassan upprätta en preventions-
plan. Vid prövning av rätt till preventionsersättning ska, till skillnad 
från vad som gäller i dag kring förebyggande sjukpenning, endast ett 
beslut fattas. Nuvarande krav på en särskild medicinsk behandlings-
plan och ett särskilt beslut om att godkänna planen vid förebyggande 
medicinsk behandling/insatser tas alltså bort.  

Utredningens förslag ger ett ökat fokus på förebyggande insatser. 
Syftet är att färre ska få nedsatt arbetsförmåga, vilket minskar de för-
säkrades behov av sjukpenning. Utredningens bedömning av effek-
terna av dessa förslag är att fler kommer kunna beviljas förebyggande 
insatser genom att fler medicinska insatser blir ersättningsberättigade 
samt att vissa arbetslivsinriktade insatser inkluderas i försäkringen. 
Möjligheten till en steglös ersättning gör också att fler kan beviljas 
ersättning. Insatsen ska inte längre behöva uppgå till minst två timmar 
per dag för att ersättning ska kunna beviljas utan det är i stället den 
förlorade arbetsinkomsten som ska vara avgörande för huruvida ersätt-
ningen kan betalas ut. 

Nedan beskriver utredningen de mer detaljerade effekterna av 
dessa förslag. 

23.2.1 Effekter för försäkringen 

Den förebyggande sjukpenningen används i dag i mycket liten om-
fattning. Utredningen har kunnat konstatera att få försäkrade ansö-
ker om och beviljas förebyggande sjukpenning och att förmånen 
utgör en mycket liten del av sjukförsäkringen. Utredningen har 
identifierat ett antal olika förklaringar till att förebyggande sjukpen-
ning används i så liten utsträckning. Det handlar dels om regelver-
kets utformning, tillämpningen av detsamma och tolkningen av 
begrepp och rekvisit, dels om att medicinsk behandling inte genomförs 
i någon större utsträckning i förebyggande syfte och att förmånen 
inte är tillräckligt känd vare sig i vården eller hos den enskilde.  

Mot bakgrund av denna analys bedömer utredningen att antalet 
personer som kan beviljas den nya förmånen preventionsersättning 
i jämförelse med de som i dagsläget beviljas förebyggande sjukpen-
ning kommer att öka, men åtminstone inledningsvis kommer effek-
ten vara förhållandevis liten.  
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Utredningens förslag om att kravet för att beviljas förebyggande 
ersättning sänks från att i dag kräva evidensbaserade behandlings-
metoder till vetenskapligt och beprövade behandlingsmetoder gör 
att fler kan beviljas ersättning än i dag. Även formen för hur ersätt-
ningen ska beräknas torde påverka antalet personer som ersätts för 
förebyggande behandlingar. Med dagens krav på att en behandling 
ska ta minst två timmar inklusive restid, är många kortare behand-
lingar inte ersättningsberättigade. Utredningens förslag fokuserar mer 
på det faktiska inkomstbortfall som den enskilde har under hela den 
period som behandlingsplanen sträcker sig över. Det gör att fler be-
handlingar och fler personer kan beviljas ersättning för förebygg-
ande behandlingar än i dag.  

Det finns emellertid redan i dagens system, svårigheter med att 
bedöma när förebyggande behandlingar ska sättas in och hur dessa 
insatser kan förväntas påverka den enskildes eventuella framtida 
sjukskrivning. Det är sannolikt också en av flera förklaringar till att 
förebyggande behandlingar inte används i så stor uträckning i dag. 
Med utredningens förslag kvarstår denna problematik och gör att 
utredningen bedömer att antalet förbyggande behandlingar som ger 
rätt till preventionsersättning inte kommer öka dramatiskt. Även 
gränsdragningsproblem i förhållande till vad som är arbetsgivarens 
arbetsmiljö- och rehabiliteringsansvar och vad som ska täckas av för-
säkringen kan bidra till att ökningen blir begränsad. I praktiken blir 
det fråga om bedömningar i det enskilda fallet som inte alltid är så 
enkla.  

De förebyggande behandlingarna bygger dock på att den enskilde 
tillsammans med arbetsgivaren och/eller vården tar initiativ till att 
ansöka om preventionsersättning hos Försäkringskassan. Med den 
generellt sett låga medvetandegraden kring vilka möjligheter till er-
sättning som finns för förebyggande åtgärder i dag bedömer utred-
ningen att det kommer ta tid innan dessa möjligheter blir mer kända. 
Även om Försäkringskassan informerar såväl arbetsgivare, vården 
och allmänheten om den nya förmånens möjligheter bedömer utred-
ningen att det är en längre process innan preventionspenning används 
i en mer betydande omfattning än dagens förebyggande sjukpenning. 

Under 2020 var det omkring 10 000 personer som beviljades före-
byggande sjukpenning. Det är en nivå som varit förhållandevis stabil 
sedan 2008. Åren dessförinnan, 1999–2006, beviljades betydligt färre 
förebyggande sjukpenning, ca 6 000 personer. Med detta nivåskifte, 
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från 6 000 till 10 000 personer, som utgångspunkt för vad som histo-
riskt sett varit möjligt att förändra på en relativt kort tid, skulle en 
rimlig bedömning av vad utredningens förslag skulle kunna innebära 
i fråga om volymförändringar vara omkring 5 000 ytterligare pers-
oner med preventionspenning, jämfört med dagens antal personer 
med förebyggande sjukpenning. Det skulle innebära en ökning av 
försäkringskostnaderna med ca 90 miljoner kronor i förhållande till 
dagens förebyggande sjukpenning, givet att den genomsnittliga ersätt-
ningen är den samma. Att den genomsnittliga ersättningen skulle 
vara densamma är ett antagande som kan diskuteras. Att preventions-
ersättning ska kunna beviljas på en lägre nivå än vad som är fallet i 
dagens förebyggande sjukpenning skulle kunna innebära att den 
genomsnittliga ersättningen i preventionsersättningen är lägre. Det 
skulle i så fall innebära en något lägre kostnad.  

Med antagandet om fler personer som kan beviljas preventions-
penning för förebyggande åtgärder av både medicinsk och arbets-
livsinriktad karaktär gör utredningen bedömningen att även inflödet 
till sjukpenningen påverkas. Ett viktigt syfte med preventionspen-
ning är att insatser kan sättas in redan innan arbetsförmågan blivit 
nedsatt och ett sjukfall inträffat. Det innebär att sannolikheten för 
att ett sjukfall och nedsatt arbetsförmåga inträffar minskar med 
förebyggande insatser. I de fall ett sjukfall ändå uppstår kan de bli 
kortare eftersom förebyggande behandling redan påbörjats innan 
arbetsförmågan blivit nedsatt. Därmed är startsträckan till rehabili-
tering för nedsatt arbetsförmåga kortare, vilket gör att de som trots 
förebyggande insatser fått nedsatt arbetsförmåga redan tidigt i sjuk-
fallet torde kunna få och effektivt ta till sig rehabiliterande åtgärder. 
I hur många fall dagens förebyggande sjukpenning innebär att sjuk-
skrivning undviks eller förkortas har utredningen inga uppgifter om. 
Utredningen har inte heller uppgifter om sjukskrivningens omfatt-
ning eller den enskildes underliggande inkomst i dessa fall. Utred-
ningen kan därför inte göra någon mer omfattande bedömning av 
hur detta påverkar utgifterna i sjukförsäkringen, annat än att kon-
statera att utgifterna sannolikt minskar.  
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23.2.2 Effekter för den enskilde 

Utredningens bedömning är att möjligheten till förebyggande reha-
biliteringsinsatser även av arbetslivsinriktad karaktär har en positiv 
effekt på individens möjligheter att vara kvar i arbetslivet utan att få 
nedsatt arbetsförmåga och behöva bli sjukskriven. För den enskilde 
innebär det en bättre ekonomisk situation om inkomsten kommer 
från lön i stället för sjukpenning. Kan förebyggande insatser leda till 
att sjukskrivning undviks innebär det också att individens inkomst i 
ett längre perspektiv blir högre med utredningens förslag än med 
dagens gällande regler. I samma riktning verkar utredningens förslag 
om en mer generös tillämpning av möjligheten till ersättning för för-
lorad arbetsinkomst i samband med förebyggande insatser. Fler åt-
gärder kan ersättas och därmed minskar den enskildes inkomst-
förlust för att delta i förebyggande insatser.  

Utredningens förslag om att insatser kan beviljas om de bygger 
på vetenskap och beprövad erfarenhet vidgar sannolikt antalet möj-
liga insatser som kan ersättas jämför med nuvarande regelverk. De 
kan enligt utredningens resonemang ovan ha en positiv effekt på an-
talet personer som blir sjukskrivna. För den enskilde betyder detta 
att denne kan vara kvar i arbete och undvika sjukskrivning eller för-
korta sjukskrivningstiden, vilket har en positiv effekt på den enskil-
des inkomst. Dock är det så att ersättningen för själva insatsen följer 
de befintliga principer som gäller vid sjukpenning. Det innebär att 
det under de insatser som den enskilde genomgår uppstå en in-
komstförlust som inte ersätts fullt ut. 

Även de ökade möjligheterna till omskolning genom studier i 
förebyggande syfte kan ha en positiv effekt på den enskildes in-
komst. Vid behov av omskolning och studier för att kunna få en ny 
anställning kan preventionsersättning beviljas i stället för att per-
soner t.ex. behöver sägas upp och övergå till insatser från Arbetsför-
medlingen och således till de ersättningsnivåer som gäller i aktivi-
tetsstöd, som ofta är lägre än i sjukpenningen. Även vid behov av 
studier för att kunna få en ny anställning ger utredningens förslag 
ett skydd för den enskilde mot allt för stor inkomstförlust. I stället 
för att behöva söka studiemedel kan den försäkrade beviljas pre-
ventionsersättning under som mest 44 studieveckor.  
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23.2.3 Effekter för sysselsättning 

Med fler som beviljas förebyggande insatser gör utredningen bedöm-
ningen att fler försäkrade kan undvika att drabbas av nedsatt 
arbetsförmåga och sjukskrivning, eller att förebyggande insatser i 
vart fall kan bidra till att förkorta sjukskrivningstiden. Det har en 
positiv betydelse för den enskildes möjligheter att fortsätta arbeta 
eller att snabbare återgå i arbete. Även om det initialt innebär att den 
enskilde arbetar mindre menar utredningen att den långsiktiga effekten 
är positiv för sysselsättning och arbetade timmar i samhället. Med de 
små volymer, sett till samhällsekonomin som helhet, som utredningen 
menar kan bli föremål för dessa åtgärder har det sannolikt en knappt 
mätbar effekt på sysselsättningen i samhället. 

23.2.4 Effekter för arbetsgivare  

Om fler anställda får förebyggande insatser bedömer utredningen att 
det även kan ha positiva effekter på arbetsgivarens eget förebyggande 
arbetsmiljöarbete. Utredningens förslag om preventionsersättning 
syftar på intet sätt till att ta över något av det ansvar som arbetsgivare 
har i dag för arbetsanpassning, rehabilitering eller övrigt systema-
tiskt arbetsmiljöarbete. Gränsdragningen mellan det som är arbets-
givarens ansvar och det som ska täckas av försäkringen kommer 
dock i praktiken inte alltid vara glasklar. Ett bifall eller avslag på en 
ansökan om preventionspenning kan därmed bidra till nya sätt att 
tänka kring förebyggande åtgärder i den egna organisationen. Även 
om insatsen inte kan ersättas med preventionsersättning kan den vara 
motiverad utifrån ett företagsekonomiskt perspektiv. Det faktum att 
det med utredningens förslag ska gå att få preventionsersättning 
även för arbetslivsinriktade åtgärder i förebyggande syfte kan således 
stimulera till en diskussion och tydliggörande om av vad som är 
arbetsgivarens ansvar och vad som faller utanför detta. Det kan ge 
nya tankar och idéer på vad som kan göras i den egna verksamheten 
för att förebygga ohälsa. I förlängningen bedöms det kunna ha en 
positiv effekt på sjukfrånvaron, vilket minskar arbetsgivarnas ut-
gifter för sjuklön, ökar möjligheten att behålla befintlig personal på 
arbetsplatsen och minskar kostnader för rekrytering.  

Vad gäller kostnader för rekrytering finns emellertid en motverk-
ande effekt. Om arbetstagare ska kunna utföra arbetslivsinriktad 
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rehabilitering i förebyggande syfte som t.ex. arbetsträning förut-
sätter det att det kan göras utan produktionsansvar. Det kan inne-
bära att det uppstår ett behov av att anställa ersättare. Det leder till 
ökade kostnader för arbetsgivaren och till att fler får sysselsättning. 
Arbetsträningen kan ställa krav på att arbetsgivaren tillhandahåller 
handledare för den som arbetstränar, vilket kan innebära en ökad 
kostnad och produktionsbortfall hos arbetsgivaren. 

Arbetsgivaren har en viktig roll i den enskildes arbetslivsinriktade 
rehabilitering och kommer även att vara en viktig del av den ansök-
ningsprocess som den enskilde genomgår vid en ansökan om preven-
tionsersättning för förebyggande åtgärder av arbetslivsinriktad 
karaktär. Även om det är den enskilde som ansöker om preven-
tionsersättning kommer denne behöva underlag och stöd från sin 
arbetsgivare för att styrka de risker som finns kring en framtida 
nedsättning av arbetsförmågan om arbetet i nuvarande anställning 
fortsätter utan åtgärd. Det kan innebära ökade administrativa kost-
nader för arbetsgivarna som behöver utreda behovet av arbetslivs-
inriktad rehabilitering eller omställningsåtgärder. Det kan innebära 
att mer tid behöver läggas på att skriva intyg eller delta i utrednings-
möten tillsammans med den enskilde, Försäkringskassan och hälso- 
och sjukvården. Med fler personer som deltar i arbetslivsinriktade 
insatser i preventivt syfte kan också behovet av ersättningsanställ-
ningar öka för myndigheter, företag och organisationer. Det ökar 
arbetsgivarnas rekryteringskostnader. 

23.2.5 Effekter för jämställdhet 

Utredningens förslag om preventionsersättning påverkar inte kvin-
nors möjligheter att söka ersättning för förebyggande insatser på 
annat sätt än mäns. Konsekvensen av utredningens förslag bedöms 
därför inte ha någon speciell påverkan på jämställdheten. Däremot 
finns det i dag en tydlig skillnad mellan hur många kvinnor och män 
som söker och beviljas förebyggande sjukpenning. Andelen kvinnor 
som beviljas förbyggande sjukpenning är knappt 70 procent, vilket 
är ungefär lika stor andel som beviljas sjukpenning vid nedsatt 
arbetsförmåga. Personer som beviljas förebyggande sjukpenning har 
ofta haft sjukpenning tidigare, vilket förklarar att fördelningen mellan 
kvinnor och män i de båda ersättningssystemen följer samma struk-
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tur. Med utredningens förslag ges ökade möjligheter till ersättning 
för förebyggande åtgärder av både medicinsk och arbetslivsinriktad 
karaktär. Vad gäller förändringarna inom den medicinska delen 
finner utredningen inga tydliga skäl till att den skillnad mellan kvin-
nor och män som finns i dagens system skulle förändras till följd av 
förslagen. För de förebyggande arbetslivsinriktade åtgärderna är ut-
fallet mellan kvinnor och män svårt att bedöma. Åtgärderna som kan 
bli aktuella är emellertid desamma som beviljas inom ramen för 
dagens rehabiliteringspenning. Rehabiliteringspenningen har samma 
fördelning mellan kvinnor och män som sjukpenning och förebyg-
gande sjukpenning. Utredningen drar utifrån detta slutsatsen att det 
mest rimliga är att fördelningen mellan kvinnor och män i den nya 
preventionsersättningen följder det mönster som finns i dagens före-
byggande sjukpenning.  

23.2.6 Effekter för myndigheter  

Försäkringskassan 

Syftet med utredningens förslag är att fler ska kunna beviljas före-
byggande insatser av både medicinsk och arbetslivsinriktad karaktär. 
Utredningens bedömning är dock att antalet personer med preven-
tionsersättning åtminstone inte inledningsvis kommer öka särskilt 
mycket i förhållande till dagens förebyggande sjukpenning. Det kom-
mer dock innebära att Försäkringskassan behöver handlägga fler 
ärenden än i dag. Ansvaret för att upprätta en plan vid medicinska 
förebyggande åtgärder förflyttas från hälso- och sjukvården till För-
säkringskassan. Vården ska dock vara Försäkringskassan behjälplig vid 
upprättandet av den preventionsplan som beskriver vilka åtgärder 
som ska vidtas i behandlingsprogrammet. Det innebär att Försäk-
ringskassan behöver ha fler kontakter med hälso- och sjukvården 
jämfört med i dag, för att skaffa de uppgifter som behövs för upp-
rättandet av preventionsplanen. 

Ett viktigt syfte med att fler ska beviljas förbyggande behandlingar 
är att det på sikt ska innebära att färre behöver vara sjukskrivna. Det 
innebär i så fall minskade administrativa kostnader för att handlägga 
sjukpenningärenden. Utredningens samlade bedömning är dock att 
förslaget kommer innebära ökade kostnader för Försäkringskassans 
administration.  
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Arbetsförmedlingen 

Den nya förmånen ska kunna beviljas försäkrade som deltar i före-
byggande insatser och rehabilitering oavsett anställningsform och 
även omfatta arbetslösa. I en arbetsgivares roll ingår att vidta de 
åtgärder som behövs för en effektiv rehabilitering hos de anställda. 
Samma skyldighet föreligger inte innan den anställde har fått nedsatt 
arbetsförmåga men samma åtgärder torde många gånger ha effekt 
även i detta läge. Arbetsgivaren har också en skyldighet att hålla sig 
med den expertresurs som de behöver inom arbetsmiljö och rehabi-
litering. En sådan resurs, företrädesvis företagshälsovård, bör i nor-
malfallet kunna bistå arbetsgivaren med en plan för en effektiv pre-
ventiv åtgärd. För arbetslösa försäkrade har Arbetsförmedlingen och 
de expertresurser myndigheten förfogar över i stället denna roll. Det 
innebär att i de fall arbetslösa är i behov av preventiva åtgärder för 
att minska sannolikheten för kommande sjukskrivningar kommer 
Arbetsförmedlingen vara en part i den process som leder fram till att 
Försäkringskassan kan bevilja preventionsersättning.  

Försäkringskassan har i dagsläget kompetens att identifiera ären-
den som har behov av rehabiliteringsinsatser, men kan behöva inspel 
från andra aktörer för att se om insatser i form av utbildning i om-
ställningssyfte är aktuellt och utgör en nödvändig åtgärd. Detta inte 
minst då det kan krävas bedömningar avseende arbetsmarknad, an-
ställningsbarhet och vilka utbildningar som finns tillgängliga. Det är 
därmed naturligt att myndigheten begär in den försäkrades, hans 
eller hennes arbetsgivares och fackliga organisations samt hälso- och 
sjukvårdens perspektiv och bedömning i frågan. För arbetslösa för-
säkrade utgör även Arbetsförmedlingen en sådan aktör. Det är alltså 
med dessa underlag som den försäkrade ska kunna visa att han eller 
hon har rätt till förmånen. Det innebär att Arbetsförmedlingens 
administration kring arbetslösa som är i behov av förebyggande re-
habiliterande åtgärder som kan medföra att Försäkringskassan bevil-
jar preventionsersättning kommer att öka. Som beskrivits i tidigare 
avsnitt bedömer dock utredningen att denna ökning åtminstone in-
ledningsvis inte kommer vara så stor. Utredningen kan inte närmare 
siffersätta vad den ökade administrationen kommer att innebära för 
Arbetsförmedlingen men bedömer mot bakgrund av att de ökade 
volymerna bedöms som små att även kostnaderna för den ökade 
administrationen blir relativt begränsad.  
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23.2.7 Effekter för hälso- och sjukvården 

En viktig utgångspunkt för utredningens arbete har varit att minska 
administrationen för vården i samband med ansökningar om före-
byggande rehabiliteringsåtgärder. Förslaget om att kravet på en 
separat, detaljerad behandlingsplan och särskilt beslut om denna 
behandlingsplan slopas minskar enligt utredningens mening admini-
strationen för vården i samband med förebyggande behandlingar 
som kan ge rätt till preventionsersättning. Vården ska dock vara 
Försäkringskassan behjälplig vid upprättandet av den plan som 
beskriver vilka åtgärder som ska vidtas i behandlingsprogrammet. 
Det innebär således inte att de administrativa uppgifterna för vården 
helt försvinner. De torde dock enligt utredningens mening minska i 
omfattning i förhållande till i dag.  

Syftet med förslaget är dock vidare att fler personer än i dag ska 
beviljas förebyggande behandlingar. Genom att vidga vad som kan 
ingå i en förebyggande behandling som kan ge rätt till ersättning, från 
dagens krav på evidens till krav på behandlingsmetoder som inom 
sjukvården anses grundade i vetenskap och beprövad erfarenhet, borde 
fler personer och behandlingar kunna rymmas inom ramen för den 
nya preventionsersättningen jämfört med dagens förebyggande sjuk-
penning. För vårdens del kan det innebära en viss ökning av personer 
som söker förebyggande behandlingar, vilket innebär ökade kostna-
der. I samma riktning verkar även utredningens förslag om att det är 
den faktiska inkomstförlusten som ska ersättas. Om ersättningsmöj-
ligheterna ökar menar utredningen att det sammantaget kan inne-
bära att fler söker sig till vården för förebyggande behandlingar och 
efterfrågan på förebyggande behandlingar kan därmed förväntas öka. 
Det innebär också att kostnaderna för hälso- och sjukvården ökar. 
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24 Ikraftträdande och 
övergångsbestämmelser 

24.1 Ikraftträdande  

24.1.1 Rätten till sjukersättning och aktivitetsersättning 

Utredningens förslag: Förslagen som avser rätten till sjukersätt-
ning, sjukersättning för äldre försäkrade och aktivitetsersättning 
ska träda i kraft den 1 december 2022 och börja tillämpas den 
1 januari 2023.  

 
Skälen för utredningens förslag: Lagändringarna bör träda i kraft 
så snart som möjligt. Med den 1 december 2022 som ikraftträdande-
tidpunkt bedöms berörda aktörer ha tillräckligt med tid för nödvän-
diga förberedelser inför att lagändringarna träder i kraft. Genom att 
reglerna ska börja tillämpas den 1 januari 2023 kan Försäkrings-
kassan fatta beslut innan den tidpunkt som beslutet gäller infaller. 

24.1.2 Under tid med sjukersättning – försäkrade som har 
beviljats sjukersättning enligt reglerna som gällde 
före 1 juli 2008 

Utredningens förslag: Förslagen som avser arbete under tid med 
sjukersättning för försäkrade som har beviljats sjukersättning en-
ligt reglerna som gällde före 1 juli 2008 ska träda i kraft den  
1 december 2022 och tillämpas för tid från och med den 1 januari 
2023.  
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Skälen för utredningens förslag: Lagändringarna bör träda i kraft 
så snart som möjligt.  

Eftersom steglös avräkning beräknas på kalenderår behöver änd-
ringen att använda inkomstbasbelopp vid beräkning av bl.a. fribelop-
pen för steglös avräkning börja tillämpas vid ett årsskifte, med andra 
ord fr.o.m. den 1 januari. Genom förslaget att reglerna ska träda i kraft 
den 1 december 2022 kan försäkrade ansöka om steglös avräkning 
före det aktuella kalenderår då reglerna ska börja tillämpas. Därmed 
kan Försäkringskassan också fatta beslut innan den tidpunkt som 
beslutet gäller infaller.  

Ändringarna kräver anpassning av Försäkringskassans it-system 
för att kunna handläggas på ett ändamålsenligt sätt. Därmed är det 
relevant att lämna tillräcklig tid för denna it-utveckling.  

Mot bakgrund av ovan nämnda skäl bedöms den 1 januari 2023 
vara en lämplig tidpunkt för att börja tillämpa detta regelverk. 

24.1.3 Under tid med sjukersättning – försäkrade som har 
beviljats sjukersättning enligt reglerna som gäller 
fr.o.m. 1 juli 2008  

Utredningens förslag: Reglerna om flexibelt vilande sjukersätt-
ning vid arbete och vilande ersättning vid studier ska träda i kraft 
den 1 december 2022 och tillämpas för tid från och med den 
1 januari 2023.  

Reglerna om ideellt arbete, föreningsverksamhet, fritidsverk-
samhet, hemarbete m.m. under tid med sjukersättning ska träda 
i kraft den 1 januari 2023.  

 
Skälen för utredningens förslag: Lagändringarna bör träda i kraft 
så snart som möjligt.  

Eftersom en försäkrad ska ansöka innan han eller hon börjar 
arbeta eller studera med vilande ersättning, behöver tidpunkten för 
ikraftträdandet förläggas tidigare än tiden för vilken reglerna ska börja 
tillämpas. Om en försäkrad exempelvis vill börja arbeta med vilande 
ersättning fr.o.m. samma dag som reglerna ska börja tillämpas kan han 
eller hon alltså ansöka i förväg, innan han eller hon ska börja arbeta.  

De föreslagna ändringarna kräver bl.a. en mer omfattande it-ut-
veckling på Försäkringskassan för att kunna handläggas på ett ända-
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målsenligt sätt. Därmed är det relevant att lämna tillräcklig tid för 
dessa förberedelser.  

Mot bakgrund av ovan nämnda skäl bedöms den 1 januari 2023 
vara en lämplig tidpunkt för att börja tillämpa detta regelverk. 

Reglerna om åtaganden av ideell karaktär under tid med sjuker-
sättning bedöms vara lämpliga att införa samtidigt som övriga före-
slagna ändringar. Därför föreslås det regelverket träda i kraft den 
1 januari 2023.  

24.1.4 Under tid med aktivitetsersättning 

Utredningens förslag: Reglerna om steglöst vilande aktivitets-
ersättning vid arbete och vilande ersättning vid studier samt prövo-
tid vid studier ska träda i kraft den 1 december 2022 och tillämpas 
för tid från och med den 1 januari 2023.  

Reglerna om ideellt arbete, föreningsverksamhet, fritidsverk-
samhet, hemarbete m.m. under tid med aktivitetsersättning ska 
träda i kraft den 1 januari 2023.  

Reglerna om arbetsmarknadspolitiskt program för unga med 
aktivitetsersättning ska träda i kraft den 1 januari 2023.  

 
Skälen för utredningens förslag: Lagändringarna bör träda i kraft 
så snart som möjligt.  

Eftersom en försäkrad ska ansöka innan han eller hon börjar ar-
beta eller studera med vilande ersättning eller med prövotid, behöver 
tidpunkten för ikraftträdandet förläggas tidigare än tiden för vilken 
reglerna kan tillämpas. Om en försäkrad t.ex. vill börja arbeta med 
vilande ersättning fr.o.m. samma dag som reglerna ska börja tilläm-
pas, kan han eller hon alltså ansöka i förväg, innan han eller hon 
börjar arbeta.  

De föreslagna ändringarna kräver bl.a. en mer omfattande it-
utveckling inom Försäkringskassan för att kunna handläggas på ett 
ändamålsenligt sätt. Därmed är det relevant att lämna tillräcklig tid 
för dessa förberedelser.  

Mot bakgrund av ovan nämnda skäl bedöms den 1 januari 2023 
vara en lämplig tidpunkt för att börja tillämpa detta regelverk. 

Reglerna om åtaganden av ideell karaktär under tid med aktivi-
tetsersättning bedöms vara lämpliga att införa samtidigt som övriga 
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föreslagna ändringar. Därför föreslås det regelverket träda i kraft den 
1 januari 2023. 

Arbetsmarknadspolitiskt program för unga med aktivitetser-
sättning föreslås träda i kraft den 1 januari 2023. Bl.a. kommer detta 
program kunna ersätta det årliga regeringsuppdraget om förstärkt 
samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan för 
denna målgrupp. Därmed är det lämpligt att denna övergång sker vid 
ett årsskifte.  

24.1.5 Rehabiliteringsersättning  

Utredningens förslag: Reglerna om rehabiliteringsersättning ska 
träda i kraft den 1 december 2022 och tillämpas för tid från och 
med den 1 januari 2023.  

 
Skälen för utredningens förslag: Lagändringarna bör träda i kraft 
så snart som möjligt.  

Eftersom en försäkrad ska ansöka om rehabiliteringsersättning, 
bör tidpunkten för ikraftträdandet förläggas tidigare än tiden för vilken 
reglerna kan tillämpas. Tack vare detta kan en försäkrad ansöka om 
ersättning i förväg, för en planerad rehabiliteringsåtgärd.  

Lagändringarna bedöms kräva viss uppdatering av handläggnings-
processer för handläggning på Försäkringskassan m.m. samt anpass-
ning av myndighetens it-system. För att ge tillräckligt med tid för 
dessa förberedelser föreslås reglerna börja tillämpas fr.o.m. den 
1 januari 2023.  

24.1.6 Preventionsersättning 

Utredningens förslag: Reglerna om preventionsersättning ska 
träda i kraft den 1 december 2022 och börja tillämpas den 1 januari 
2023. 

Reglerna om beskattning av preventionsersättning, utmätning 
av förmånen, socialavgifter och övriga bestämmelser om förmå-
nen som regleras i andra författningar än socialförsäkringsbalken 
ska träda i kraft den 1 januari 2023. Beskattningsreglerna ska tilläm-
pas första gången för det beskattningsår som börjar efter den 
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31 december 2022. Ändringar avseende avgiftsfria socialavgifter 
tillämpas på ersättning som utges efter den 31 december 2022. 

 
Skälen för utredningens förslag: Lagändringarna bör träda i kraft 
så snart som möjligt.  

Eftersom en försäkrad ska ansöka om preventionsersättning, bör 
tidpunkten för ikraftträdandet förläggas tidigare än tiden för vilken 
reglerna kan tillämpas. Tack vare detta kan en försäkrad ansöka om 
ersättning i förväg, för en planerad preventiv åtgärd. 

Dessa lagändringar avser förslag om att införa en ny ersättnings-
form i socialförsäkringsbalken. Regeländringarna bedöms därför 
kräva mer omfattande uppdatering av Försäkringskassans handlägg-
ningsprocesser, blanketter och mallar m.m. samt viss anpassning av 
myndighetens it-system. Det bedöms även påverka andra aktörer 
vad gäller behov av förberedelser inför lagändringarna. 

För att ge tillräckligt med tid för dessa förberedelser föreslås re-
glerna börja tillämpas fr.o.m. den 1 januari 2023. 

Eftersom reglerna om preventionsersättning ska börja tillämpas 
den 1 januari 2023 bör reglerna om beskattning och utmätning av 
förmånen, samordning med andra förmåner, socialavgifter m.m. 
också träda i kraft den 1 januari 2023 och börja tillämpas i samband 
med att reglerna om preventionsersättning börjar tillämpas. 

24.2 Övergångsbestämmelser 

24.2.1 Rätten till sjukersättning och aktivitetsersättning 

Utredningens förslag: Ärenden som inletts hos Försäkrings-
kassan före den 1 januari 2023 men som inte avgjorts innan re-
glerna ska börja tillämpas, ska handläggas enligt de nya be-
stämmelserna. Äldre bestämmelser ska dock tillämpas för tid som 
avser tid före den 1 januari 2023. 

 
Skälen för utredningens förslag: Med hänsyn till att utredningen 
föreslår lättnader i regelverket avseende beslut om rätt till sjuk-
ersättning och aktivitetsersättning bedöms att ärenden som inletts 
hos Försäkringskassan före ikraftträdandet av de nya reglerna men 
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som inte har avgjorts ska handläggas enligt de nya bestämmelserna 
för tid fr.o.m. när de nya reglerna ska börja tillämpas.  

För att ansökningar om rätt till ersättning inte ska behandlas olika 
beroende på faktorer såsom handläggningstider m.m. anser utred-
ningen även att äldre bestämmelser ska tillämpas för tid avseende tid 
innan ikraftträdandet. Det innebär exempelvis att om en försäkrad i 
oktober 2022 lämnar in en ansökan om sjukersättning fr.o.m. juli 
2022 och får beslut den 1 januari 2023 eller senare, ska prövningen 
av rätt till ersättning göras enligt äldre bestämmelser för perioden 
juli–december 2022 och enligt det nya regelverket för tid fr.o.m. den 
1 januari 2023. Om Försäkringskassan fattar beslut i ärendet före 
december 2022 kommer ärendet att bedömas utifrån nuvarande regler. 
Fattar Försäkringskassan beslut den 1 december 2022 eller senare 
bedöms tiden från och med den 1 januari 2023 enligt de nya reglerna. 

24.2.2 Under tid med sjukersättning – försäkrade som har 
beviljats sjukersättning enligt reglerna som gällde före 
1 juli 2008 

Utredningens förslag: Äldre bestämmelser gäller för tid för er-
sättning som avser tid före den 1 januari 2023. 

 
Skälen för utredningens förslag: Med hänsyn till att reglerna av-
seende steglös avräkning tillämpas för arbete som utförs per hela 
kalenderår samt att utredningen föreslår att de nya reglerna ska börja 
tillämpas för tid från och med den 1 januari 2023 bedömer utred-
ningen att de nuvarande reglerna ska gälla för tid före den 1 januari 
2023.  

24.2.3 Under tid med aktivitetsersättning 

Utredningens förslag: Om den försäkrade vid ikraftträdandet 
redan har beslut om rätt till aktivitetsersättning för nedsatt ar-
betsförmåga och som även avser tid fr.o.m. den 1 januari 2023, 
ska Försäkringskassan snarast, i samråd med Arbetsförmedlingen 
utreda om den försäkrade kan delta i det arbetsmarknadspolitiska 
programmet för unga med aktivitetsersättning. Denna utredning 
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behöver inte göras om det är uppenbart att den försäkrade inte 
kan delta i programmet. 

 
Skälen för utredningens förslag: När det gäller klarläggande av 
rehabiliteringsbehov enligt 33 kap. 20 a §, ska det i de fall det vid 
ikraftträdandet redan finns beslut om rätt till aktivitetsersättning 
snarast utredas om den försäkrade kan delta i det arbetsmarknads-
politiska programmet för unga med aktivitetsersättning. Detta gäller 
ärenden där de försäkrade har beslut om rätt till ersättning som även 
gäller fr.o.m. den 1 januari 2023.  

Utredningen ser inte skäl till att försäkrade som redan beviljats 
aktivitetsersättning inte ska få en bedömning av om de kan delta i 
det nya programmet. Med hänsyn till det stora antalet ärenden som 
ska bedömas anser dock utredningen inte att någon fast tidsram för 
när ett klarläggande avseende dessa försäkrade ska regleras, annat än 
att så ska ske snarast möjligt. Möjligheten att avstå från ett klar-
läggande finns även avseende dessa försäkrade. 

24.2.4 Preventionsersättning 

Utredningens förslag: För försäkrade som senast vid utgången 
av december 2022 har fått ett beslut om godkänd behandlingsplan 
för insatser som kan ge rätt till förebyggande sjukpenning ska 
äldre bestämmelser om förebyggande sjukpenning fortfarande 
tillämpas. 

 
Skälen för utredningens förslag: Övergångsperioden mellan det 
gamla och nya regelverket bör vara så kort som möjligt för att mini-
mera tiden med två parallella system. Att behöva ha två delvis olika 
regelverk att förhålla sig till för ersättning för insatser som syftar till 
att förebygga nedsatt arbetsförmåga kan bl.a. innebära ett admini-
strativt merarbete och därmed ökade kostnader för Försäkrings-
kassan och andra inblandade aktörer, såsom arbetsgivare och hälso- 
och sjukvården. Av rättssäkerhetsskäl bör det nya regelverket inte 
ges någon retroaktiv effekt. Försäkrade som innan tidpunkten för 
när de nya reglerna ska börja tillämpas har fått ett beslut om godkänd 
behandlingsplan för medicinska insatser som kan ge rätt till före-
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byggande sjukpenning ska bedömas enligt nuvarande regelverk. Be-
stämmelserna om sjukpenning i förebyggande syfte bör därför fort-
sätta att gälla för enskilda som har en pågående ersättningsperiod vid 
tidpunkten för när preventionsersättning ska börja tillämpas. När den 
pågående ersättningsperioden är avslutad omfattas den försäkrade 
vid en eventuell ny period med förebyggande insatser av de nya 
reglerna som föreslås börja tillämpas den 1 januari 2023. På så sätt 
begränsas övergångsperioden mellan det gamla och nya regelverket 
samtidigt som rättssäkerheten, särskilt förutsebarheten, för den en-
skilde upprätthålls på ett nöjaktigt sätt.  

24.2.5 Rehabiliteringsersättning 

Utredningens förslag: De nya bestämmelserna ska även tilläm-
pas på sjukperioder som har påbörjats före ikraftträdandet.  

Äldre bestämmelser gäller i fråga om sjukpenning och reha-
biliteringsersättning som avser tid före den 1 januari 2023.  

 
Skälen för utredningens förslag: Med hänsyn till att utredningen 
föreslår mer generösa regler avseende rätten till rehabiliteringser-
sättning bedöms att ärenden som inletts hos Försäkringskassan och 
där en ersättningsperiod har påbörjats före ikraftträdandet av de nya 
reglerna ska handläggas enligt de nya bestämmelserna. Alternativet 
är en ordning som innebär att ärenden ska handläggas enligt de regler 
som gällde vid tidpunkten för ansökan respektive att sedan tidigare 
fattade beslut om pågående ersättningsperioder ska bedömas enligt 
tidigare regler. Alternativet skulle således innebära att olika regler 
skulle gälla för olika försäkrade, beroende på när perioden med reha-
biliteringsersättning påbörjades, i stället för på vilka regler som är 
i kraft vid tiden för prövningen. En sådan lösning bedöms riskera att 
uppfattas som godtycklig eller orättvis. Att behöva ha två delvis olika 
regelverk att förhålla sig till vid bedömningar av rätten till ersättning 
kan vidare innebära ett administrativt merarbete och därmed ökade 
kostnader för Försäkringskassan. Vidare skulle en försäkrad ändå 
kunna få sina rehabiliteringsinsatser prövade enligt de nya reglerna 
genom att återkalla sin ansökan eller avbryta sin pågående period 
med rehabiliteringspenning enligt nuvarande regler och lämna in en 
ny ansökan fr.o.m. tidpunkten för när de nya reglerna trätt i kraft.
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25 Konsekvenser 

Enligt kommittéförordningen ska utredningen redovisa konsekven-
serna av de förslag som presenteras i detta betänkande. Det handlar 
om påverkan på kostnader eller intäkter för staten, kommuner, 
regioner, företag eller andra organisationer. Om förslagen har kon-
sekvenser för det kommunala självstyret, brottsligheteten och det 
brottsförebyggande arbetet ska detta också beskrivas. Utredningen 
ska dessutom beskriva konsekvenserna för sysselsättning, offentlig 
service i olika delar av landet, små företags arbetsförutsättningar och 
konkurrensförmåga i förhållande till större företags samt jämställd-
heten mellan kvinnor och män. Om utredningens förslag bedöms 
påverka möjligheten att uppnå de integrationspolitiska målen ska 
även konsekvenserna ur dessa avseenden belysas. Även kostnads-
mässiga och andra konsekvenser av förslag till nya eller ändrade 
regler ska anges1 

I kapitel 5–9 beskrivs utredningens förslag gällande rätten till sjuk-
ersättning. I kapitel 10–13 redovisas utredningens förslag gällande 
rätten till aktivitetsersättning. Förslag rörande möjligheten till ar-
bete, studier och uppdrag under tid med dessa ersättningar beskrivs 
i kapitel 14–17 och förslag rörande förmåner vid förebyggande in-
satser och rehabilitering redovisas i kapitel 18–23. Konsekvenserna 
av respektive förslag eller grupp av förslag beskrivs i direkt anslut-
ning till de kapitel där förslagen presenteras. I det här kapitlet finns 
en sammanfattande sammanställning av samtliga förslag som utred-
ningen presenterar i detta betänkande. För mer detaljerade beskriv-
ningar av konsekvenserna hänvisas till redovisningarna i kapitel 9, 
13, 17 och 23. 

Ett generellt problem vid konsekvensbeskrivningar av föränd-
ringar i olika ersättningssystem är svårigheten att bedöma vilka 
volymförändringar förslagen medför. Det beror till stor del på att 

 
1 14–15 a §§ Kommittéförordningen (1998:1474). 
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det är svårt att förutsäga människors beteenden under nya förut-
sättningar. Därmed blir det t.ex. svårt att beräkna hur många nya 
ansökningar om sjuk- och aktivitetsersättningen, hur många som 
kan tänkas använda de möjligheteter till arbete, studier och uppdrag 
eller använda de nya möjligheter till förebyggande åtgärder eller 
rehabiliteringsförmåner som utredningen föreslår. Det är också svårt 
att uppskatta när i tiden kostnader uppstår, dvs. om förslagen redan 
vid införandet kommer innebära stora förändringar i ansöknings-
volymer eller om detta är en ökning som kommer ske mer succesivt. 
Mot bakgrund av detta vill utredningen betona att de beräkningar 
som redovisas är gjorda utifrån de antaganden som beskrivs i respek-
tive avsnitt. Ändras antagandena påverkar det också utfallet av be-
räkningen. Konsekvensberäkningarna ska därför mer ses som en 
indikation av storleksordningen på de ekonomiska konsekvenserna, 
givet de gjorda antagandena, än som en mer säker prognos över de 
faktiska utfallet. De administrativa effekterna för myndigheter och 
organisationer har i möjligaste mån stämts av med berörda myn-
digheter men är av naturliga skäl även beroende av de volymantag-
anden som görs. Ändrade volymer får det således även konsekvenser 
för myndigheternas administrativa kostnader. 

25.1.1 Rätten till sjukersättning 

I detta avsnitt redovisas en sammanfattning av effekterna av de för-
ändringar som utredningen föreslår gällande rätten till sjukersättning. 
Inledningsvis ges en kort presentation av utredningens förslag. För 
en mer detaljerad beskrivning av konsekvenserna hänvisas till kapitel 9. 

Förslagen 

Utredningen föreslår en förändring av det arbetsmarknadsbegrepp 
som den försäkrades arbetsförmåga ska bedömas mot när han eller 
hon ansöker om sjukersättning. Den försäkrades arbetsförmåga ska 
enligt förslaget bedömas mot ett förvärvsarbete i en sådan angiven 
yrkesgrupp som innehåller arbeten som är normalt förekommande 
på arbetsmarknaden eller ett för den försäkrade tillgängligt arbete 
(hädanefter normalt förekommande arbete). Det innebär att den 
försäkrade enligt utredningens förslag ska bedömas mot samma 
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arbetsmarknadsbegrepp som föreslås av regeringen i prop. 2020/ 
21:171 för prövning av rätt till sjukpenning.2  

För personer med mindre än fem år kvar tills sjukersättning inte 
längre kan lämnas ska dock enbart arbetsförmågan i de arbeten där 
den försäkrade har erfarenhet av eller annat tillgängligt arbete beaktas.  

Vidare förslår utredningen en förändring av varaktighetsbegreppet. 
Utredningens förslag innebär att arbetsförmågan ska vara nedsatt 
under överskådlig tid i stället för som i dag stadigvarande nedsatt. 
Vid bedömningen av huruvida arbetsförmågan är nedsatt under 
överskådlig tid ska inte beaktas tid bortom den tidpunkt då sjuker-
sättning som längst kan utbetalas. Förslaget syftar till att tydliggöra 
hur lagstiftningen ska tolkas och har inte för avsikt att förändra de 
principer som redan i dag gäller vid bedömning av varaktigheten för 
nedsättningen av arbetsförmågan.  

Liksom gäller i dag ska det inte finnas några rehabiliteringsåtgärder 
som kan förväntas medföra att den försäkrade återfår arbetsförmå-
gan. För försäkrade som aldrig haft någon arbetsförmåga görs ett 
förtydligande att även åtgärder som kan antas medföra att en för-
säkrad får arbetsförmåga ska beaktas. Vid denna bedömning ska 
endast sådana rehabiliteringsåtgärder där den försäkrade bedöms få 
eller återfå arbetsförmåga före den tidpunkt då sjukersättning inte 
längre kan utbetalas beaktas. 

Förslaget innehållet också ett förtydligande kring vilken nivå på 
arbetsförmågan som den försäkrade kan förväntas återfå för att an-
sökan om sjukersättning ska kunna avslås på denna grund. Be-
stämmelsen justeras från att den försäkrade ska bedömas kunna 
återfå någon arbetsförmåga till att avse den arbetsförmågenivå som 
ansökan avser. Avseende beviskravet för bedömning av om det finns 
återstående rehabiliteringsmöjligheter, som kan ge eller återge den 
försäkrade arbetsförmåga, är det för att sjukersättning ska kunna 
beviljas tillräckligt att det kan antas att det inte finns sådana rehabi-
literingsmöjligheter. 

Utredningen föreslår också en kodifiering av beviskravet för rätt 
till sjukersättning. Rätt till sjukersättning ska anses föreligga om det 
är sannolikt att kriterierna för att den försäkrade ska kunna beviljas 
sjukersättning är uppfyllda. 

Utredningens bedömning är att det framförallt är förändringen 
av arbetsmarknadsbegreppet som kommer innebära att fler kan be-

 
2 Efter dag 180 för anställda. 
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viljas sjukersättning än i dag. Övriga förslag bedöms ha en mindre 
påverkan men bidrar alla till att göra rätten till sjukersättning mer 
generös. De utgör alla rekvisit som reglerar rätten till sjukersätt-
ningen. Respektive rekvisit utgör en del av en helhet som tillsam-
mans innebär att rätten till sjukersättning blir mer generös med 
utredningens förslag än med dagens regler. 

Konsekvenser 

De samlade effekterna av utredningens förslag avseende rätten till 
sjukersättning redovisas i tabell 25.1. Utredningen har i kapitel 9 
redovisas ett antal olika utvecklingsscenarier kring hur volymerna av 
antalet nybeviljande sjukersättningsärenden kan komma att se ut. 
Utredningen gör bedömningen att förslagen, beroende på hur nybe-
viljandet utvecklas, under det första året totalt sett kommer innebära 
att ca 2 300–16 000 fler personer kan beviljas sjukersättning. Under 
dessa förutsättningar gör utredningen bedömningen att utgifterna 
för sjukersättning ökar med 0,1–1,0 miljarder kronor i förhållande 
till dagens nivå under införandeåret. Året därefter ökar antalet per-
soner som kan beviljas sjukersättning till 3 200–17 600 personer. Kost-
naderna för sjukersättningen stiger då till 0,3–2,2 miljarder kronor. 

För den enskilde individen innebär beviljandet av sjukersättning 
att inkomstnivån i genomsnitt stärks. Den disponibla inkomsten 
ökar totalt sett med 10–90 miljoner kronor under det första året 
efter införandet och 30–220 miljoner kronor under det andra året. 
På individnivå finns det dock personer som får både ett bättre och 
sämre ekonomiskt utfall med de nya reglerna. Huruvida inkomst-
erna ökar eller minskar beror på vilken ersättning den enskilde hade 
innan den beviljas sjukersättning. För personer med låga inkomster 
innebär ett beviljande av sjukersättning i de flesta fall att inkomst-
erna stärks medan det för personer med höga inkomster ofta innebär 
en försvagad ekonomisk situation. 

För staten innebär förslagen att de samlade utgifterna ökar. Staten 
påverkas dels genom ökade utgifter för sjukersättning, dels genom 
minskade utgifter i de ersättningssystem där individen tidigare fick 
sin ersättning ifrån. Det innebär att utgifterna för sjukpenning och 
arbetslöshetsersättning minskar. Beviljandet av sjukersättning inne-
bär också att individen kan söka bostadstillägg vilket ökar utgifter 
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inom detta försäkringsområde. En ansökan om sjukersättning är 
vanligtvis också ett tillfälle då en prövning av arbetsskada sker. Där-
med kan fler komma att beviljas arbetsskadelivränta. Utredningens 
bedömning är att statens utgifter ökar med 30–250 miljoner kronor i 
förhållande till dagens nivå. Året därefter förväntas utgifterna stiga 
till 70–540 miljoner kronor i förhållande till dagens nivå.3 

De som beviljats sjukersättning befinner sig ofta i sjukersätt-
ningssystemet under en lång tid. För de allra flesta är det fram tills 
de inte längre kan uppbära sjukersättning4 och i stället tar ut ålders-
pension. Det innebär emellertid inte att systemet är helt statiskt. 
Några individer avlider under tiden de har sjukersättning och en 
mindre grupp lämnar även sjukersättningen av andra skäl, t.ex. att 
det fått eller återfått arbetsförmåga och inte längre uppfyller vill-
koren för rätt till ersättning. Samtidigt beviljas hela tiden nya per-
soner sjukersättning och omfattningen av sjukersättningen kan 
förändras över tid för de som redan har ersättning. Partiell ersättning 
kan exempelvis utökas och övergå till hel sjukersättning. Hur det 
årliga antalet personer som har sjukersättning utvecklas från ett år 
till ett annat beror därför både på hur många som initialt befinner sig 
i systemet och hur de fördelas över olika åldersgrupper, hur många 
som lämnar systemet, hur många som kommer in i systemet (ny-
beviljanden) och hur behovet av ersättning förändras för de som 
redan har sjukersättning.  

Erfarenheter från tidigare perioder då reglerna för rätten till sjuk-
ersättning/förtidspension varit mer generösa indikerar att ökningen 
av antalet ersättningstagare kan vara relativt omfattande. Under 
1970– och 1980-talen reformerades det dåvarande förtidspensions-
systemet i ett antal steg i en mer generös riktning. Särskilda regler 
för äldre arbetstagare mellan 63 och 67 år introducerades. Det inne-
bar att äldre inte behövde omskola sig eller flytta när de av hälsoskäl 
inte kunde utföra sitt ordinarie arbete, att lägre medicinska krav 
ställdes vid bedömning av arbetsförmåga och att funktionsnedsätt-
ningar till följd av normalt åldrande också kunde ligga till grund för 
beviljande av förtidspension. Samtidigt infördes också möjligheten 
att bevilja förtidspension av arbetsmarknadsskäl i kombination med 
hälsoskäl. Detta innebar att långtidsarbetslösa med nedsatt funk-

 
3 I dessa utgifter ingår inte ökade utgifter för arbetsskadelivränta då utredningen saknar under-
lag för en sådan beräkning. 
4 I dag månaden då den försäkrade fyller 65 år.  
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tionsförmåga kunde beviljas förtidspension efter att ha varit arbets-
lösa i ett till två år. När pensionsåldern sänktes till 65 år 1976 änd-
rades åldersgränserna för när dessa regler kunde användas till 60–
64 år. Utöver dessa förändringar genomfördes även reformer som 
gjorde ersättningen vid förtidspension mer generös. 

Konsekvenserna av dessa förändringar blev en kraftig ökning av 
antalet förtidspensionärer. Under perioden 1970–1990 ökade ande-
len förtidspensionärer i befolkningen både bland kvinnor och män. 
Tydligast är trenden för åldersgruppen 60–64 år. I forskningsutvär-
deringar har betydelsen av de förändrade reglerna uppskattats till att 
andelen förtidspensionärer i befolkningen ökat med 10–13 procent-
enheter i åldersgruppen 60–64 år.5  

I utredningens förslag finns både likheter och olikheter med de 
regler som infördes under 1970- och 1980-talen. En likhet är att ut-
redningens förslag gör det enklare att beviljas sjukersättning, spe-
ciellt för äldre men även för yngre. Inriktning mot de äldre fanns 
också i de reformer som lättade upp reglerna i förtidspensions-
systemet under åren 1970–1990. Dessa förändringar tog dock mer 
sikte på rent arbetsmarknadsmässiga aspekter än vad utredningens 
förslag gör. I aktuellt förslag är det arbetsförmågans nedsättning och 
varaktighet som sätts i fokus medan regelverket i förtidspensionen 
också vägde in individens möjligheter att kunna få arbete. Det inne-
bär att utredningens förslag för den äldre arbetskraften är mer strikt 
än tidigare regler i förtidspensionen som också avsåg äldre personer. 
Vidare innehåller inte utredningens förslag någon förändring av 
ersättningens storlek, vilket var fallet under den period som förtids-
pensionssystemet gjordes generösare. Därmed bedömer utredningen 
att de regler för äldres rätt till sjukersättning som nu föreslås sanno-
likt inte får lika kraftiga effekter på inflödet till sjukersättningen som 
under perioden fr.o.m. 1970 fram till millennieskiftet.  

Regelverkens utformning har dock en viktig betydelse för hur 
antalet ersättningstagare kan komma att utvecklas. Mot bakgrund av 
den forskning som gjorts kring regelverkens betydelse för sam-
hällsekonomins funktionssätt kan utredningen konstatera att gene-
rösare regler har negativa effekter på arbetsutbud, sysselsättning och 
ekonomisk tillväxt. I den uppskattning som utredningen gjort av de 
långsiktiga effekterna av utredningens förslag beräknas sysselsätt-

 
5 Johansson, Laun, Palme och Olofsdotter Stensöta (2018), Drivkrafter och möjligheter till 
ett förlängt arbetsliv, Stockholm: SNS Förlag, samt IFAU Rapport 2018:20. 
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ningen årligen bli ca 6 000 personer lägre än om utredningens förslag 
inte genomförs, transfereringsutgifterna ca 2,8 miljarder högre per 
år och den disponibla inkomsten ca 500 miljoner högre per år.  

Kommunernas ekonomi kan förväntas påverkas genom minskade 
utgifter för ekonomiskt bistånd. En del av dem som kan komma att 
beviljas sjukersättning med utredningens förslag har i dag ersättning 
från kommunerna via ekonomiskt bistånd. Utredningen beräknar att 
dessa utgifter kan komma att minska med 10–40 miljoner kronor 
under införandeåret och med ca 10–50 miljoner kronor under året 
därefter.  

Tabell 25.1 Sammanfattning av utredningens förslag rörande rätten till 
sjukersättning 

Miljoner kronor  

Effekter för År 1 År 2 Lång sikt 
Sjukersättning    
Yngre 90–630 190–1330  
Äldre 60–410 120–880  
Totalt (Yngre och äldre) 140–1040 310–2 210 2 850 per år 
Disponibel inkomst    
Yngre 10–70 20–140  
Äldre 3–20 10–60  
Totalt (Yngre och äldre) 10–90 30–220 0,5 per år 
Staten totalt    
Yngre 20–150 40–310  
Äldre 10–100 30–220  
Totalt (Yngre och äldre) 30–250 70–530 +0,8 % av BNP 
Effekter på sysselsättning   -6 000 pers./år 
Kommuner -(10–40) -(10–50)  
Administration    
Försäkringskassan 29–80 9–60  
Arbetsförmedlingen 0,2–2 0,2–2  
Hälso- och sjukvården 1–8 1–8  
Totalt (Administration) 30–90 10–70  

Källa: Egna beräkningar. 

 
Med fler personer som beviljas sjukersättning behöver också fler 
ärenden handläggas av Försäkringskassan. Utredningen bedömer att 
den ärendetyp som framförallt kommer öka är utbytesärenden, dvs. 
ärenden där Försäkringskassan själv initierar ett utbyte från sjuk-
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penning till sjukersättning. Det innebär i sin tur färre ansökningar 
om sjukpenning i pågående sjukfall. Därmed minskar Försäkrings-
kassans handläggningskostnader för sjukpenning samtidigt som den 
ökar för sjukersättning. Utredningen uppskattar att detta totalt sett 
leder till ökade utgifter för handläggningen med 9–60 miljoner, be-
roende på hur många nya personer som ansöker om och beviljas 
sjukersättning.  

Utöver kostnader för handläggningen av de nya ärendena kan det 
också konstateras att de nya reglerna kommer innebära ett antal ini-
tiala kostnader för Försäkringskassan. Det omfattar kostnader för 
att uppdatera styrande och stödjande dokument såsom blanketter, 
brevmallar samt interna och externa informations- och utbildnings-
insatser. Utredningen bedömer även att det finns ett behov för För-
säkringskassan att se över och uppdatera statistiksystemen i samband 
med de nya reglerna. I övrigt bedömer utredningen att it-system 
behöver ses över och anpassas till det nya regelverket. Utredningen 
uppskattar denna kostnad till ca 20 miljoner kronor.  

En del av de försäkrade som beviljas sjukersättning har tidigare 
varit arbetslösa. Utredningen bedömer därför att Arbetsförmed-
lingens utgifter för administration av arbetslösa minskar. Utred-
ningen uppskattar denna effekt till ca 0,2–2 miljoner kronor bero-
ende på hur stort flödet blir från arbetslöshetsförsäkringen och 
arbetsmarknadspolitiska åtgärder till sjukersättningen.  

Med fler som ansöker om sjukersättning kommer även belast-
ningen på hälso- och sjukvårdens avseende läkarutlåtanden om den 
försäkrades hälsotillstånd att öka. Den ökade belastningen i form av 
intyg för sjukersättning ska dock ställas mot att färre läkarintyg 
behöver skrivas under pågående sjukperiod med sjukpenning. Utred-
ningen uppskattar dock att detta sammantaget leder till ökade utgif-
ter för hälso- och sjukvården med 1–8 miljoner kronor. 

25.1.2 Rätten till aktivitetsersättning 

I detta avsnitt redovisas en sammanfattning av effekterna av de för-
ändring som utredningen föreslår för rätten till aktivitetsersättning. 
Inledningsvis ges en kort presentation av utredningens förslag. För 
en mer detaljerad beskrivning av konsekvenserna hänvisas till kapi-
tel 13. 
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Förslagen 

Utredningens förslag angående rätten till aktivitetsersättning för ned-
satt arbetsförmåga följer till största delen de förslag till förändringar 
som beskrivs i avsnittet om rätten till sjukersättning. Det innebär att 
utredningen föreslår ett förändrat arbetsmarknadsbegrepp för rätten 
till aktivitetsersättning, så att den försäkrades arbetsförmåga prövas 
mot förvärvsarbete i en sådan angiven yrkesgrupp som innehåller 
arbeten som är normalt förekommande på arbetsmarknaden eller 
annat lämpligt arbete som är tillgängligt för den försäkrade.  

Varaktighetskravet i aktivitetsersättningen ska enligt utredningens 
bedömning även fortsättningsvis vara att nedsättningen av arbets-
förmågan ska antas bestå under minst ett år. Utredningen vill dock 
framhålla att det befintliga kravet ”kan antas” ska anses utgöra ett 
beviskrav. Vidare föreslås att rätt till aktivitetsersättning ska anses 
föreligga om det är sannolikt att kriterierna för sådan ersättning är 
uppfyllda. Det föreslagna beviskravet sannolikt utgör enligt utred-
ningens bedömning endast en kodifiering av det beviskrav som redan 
gäller som normalkrav för förvaltningsprocessen i stort och för 
ansökningsärenden om aktivitetsersättning.  

Konsekvenser 

I dag sker inflödet till aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga 
till 30 procent från personer som tidigare haft aktivitetsersättning 
vid förlängd skolgång, omkring 5 procent från sjukpenning och 
resterande 65 procent kommer från annan ersättning. Annan ersätt-
ning kan t.ex. vara aktivitetsstöd från olika arbetsmarknadspolitiska 
insatser och/eller ekonomiskt bistånd från kommunen. Till stor del 
består gruppen av personer med medfödda funktionsnedsättningar 
där föräldrarna tidigare haft vårdbidrag eller omvårdnadsbidrag. Med 
de förändringar av regelverket som utredningen föreslår gör utred-
ningen bedömningen att inflödet till aktivitetsersättningen kommer 
öka från samtliga dessa grupper.  

Utredningens bedömning är att det totala inflödet till aktivitets-
ersättningen till följd av utredningens förslag ökar med ca 3 000 per-
soner per år. Omkring två tredjedelar (ca 2 000 personer) bedöms 
komma från gruppen ”annan ersättning” där det största inflödet 
kommer från personer med ett medfött funktionshinder. Omkring 
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500 personer kommer från personer med aktivitetsersättning vid 
förlängd skolgång och ca 500 personer kommer från sjukpenningen.  

Det ökade inflödet av personer till aktivitetsersättning vid ned-
satt arbetsförmåga beräknas öka kostnaderna för aktivitetsersätt-
ningen med ca 170 miljoner kronor under införandeåret. Under det 
första året antas inflödet ske med en jämn fördelning över årets alla 
månader. Effekten under införandeåret blir därför lägre än under de 
kommande åren. Åren efter införandet kan utgifterna för aktivi-
tetsersättning därför förväntas öka till ca 500 miljoner kronor. 

Ett ökat antal personer som beviljas aktivitetsersättning ökar 
statens utgifter inom detta anslag. Samtidigt minskar utgifterna för 
sjukpenning och arbetsmarknadspolitiska stöd, när personer byter 
dessa ersättningar mot aktivitetsersättning. Med fler som beviljas 
aktivitetsersättning blir det också fler som kan beviljas bostads-
tillägg. Utredningen uppskattar att de samlade utgifterna för staten 
totalt sett, när alla dessa förändringar beaktats, ökar med 130 miljo-
ner kronor under det första året och 390 miljoner kronor under de 
följande åren. 

De personer som med utredningens förslag bedöms kunna 
beviljas aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga är personer 
som i dag har sjukpenning, aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning 
eller helt saknar egen inkomst och försörjs genom anhöriga eller kom-
munernas socialtjänst. För de allra flesta innebär en beviljad aktivi-
tetsersättning att individens ekonomi stärks. Totalt sett bedömer 
utredningen att den disponibla inkomsten för de som beviljas aktivi-
tetsmätning ökar med 120 miljoner kronor under det första året och 
360 miljoner kronor under de följande åren.  

Med fler som beviljas aktivitetsersättning minskar också behovet 
av ekonomiskt bistånd från kommunen. Totalt sett innebär det min-
skade utgifter med omkring 10 miljoner kronor under införandeåret 
och ca 30 miljoner kronor under åren därefter.   
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Tabell 25.2 Sammanfattning av utredningens förslag rörande rätten 
till aktivitetsersättning  

Miljoner kronor  

Effekter för År 1  År 2 

Försäkringen   
Aktivitetsersättning 170 500 
Disponibel inkomst 120 360 
Staten totalt 130 390 
Kommuner -10 -30 
   
Administration   
Försäkringskassan 20+40=60 40 
Arbetsförmedlingen + + 
Hälso- och sjukvården 4,6 4,6 
Totalt (Administration) 65 45 

Källa: Egna beräkningar. 

 
 
Utredningen bedömer också att med fler som beviljas aktivitetsersätt-
ning kommer administrationen för berörda myndigheter att öka. För 
Försäkringskassans del innebär det att fler ärenden ska handläggas 
och utredas om rätten till ersättning men det blir även fler ärenden 
som ska hanteras vid ansökningar om ny period med aktivitetsersätt-
ning (”förlängningsansökan”). Även om förlängningsansökningarna 
ofta inte innebär en lika omfattande process som den första pröv-
ningen av rätt till ersättning innebär det emellertid att Försäkrings-
kassans administrationskostnad påverkas mer än vid enbart ett 
tillfälle. Dessutom ska det ske en förutsättningslös prövning av rätt 
till ersättning vid varje prövningstillfälle.  

Med fler personer som beviljas aktivitetsersättning ökar också 
kostnaderna för att administrera det som ska ske under tid med er-
sättningen. Fler kommer t.ex. behöva samordning av insatser vilket 
i sin tur medför ökade förvaltningskostnader. Med fler personer som 
beviljas aktivitetsersättning kan även fler bli aktuella för vilande 
ersättning och prövotid för studier, se kapitel 17. Det kan också 
innebära en ökad administration för aktiviteter enligt SFB under tid 
med ersättning och att fler har rätt till särskild ersättning för dessa 
aktiviteter. Utredningen uppskattar de samlade utgifterna för den 
ökade administration till ca 40 miljoner kronor. 
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Utöver detta bedöms myndigheten även få ökade utvecklings-
kostnader, främst för utbildningsinsatser och förändringar i it-
systemen. De sistnämnda är dock kostnader av engångskaraktär som 
när väl investeringen gjorts inte återkommer. En uppskattning är ett 
dessa kostnader uppgår till ca 20 miljoner kronor.  

Även Arbetsförmedlingen berörs till viss del av att fler personer, 
som i dag finns i arbetsmarknadspolitiska program, kan beviljas aktivi-
tetsersättning. Det innebär att tiden i program minskar och insatser 
som ska administreras under kortare perioder än i dag. Inflödet från 
dessa program till aktivitetsersättning bedöms dock vara relativt litet 
och den minskade administrationen blir därmed också relativ be-
gränsad. Arbetsförmedlingen berörs dock desto mer av det arbets-
marknadspolitiska ramprogram som utredningen föreslår. Vid be-
slut om rätt till aktivitetsersättning ska ingå beslut att försäkrade, 
som har behov av det, har rätt till relevanta insatser från Arbets-
förmedlingen i syfte att få eller återfå arbetsförmåga under tiden den 
försäkrade får ersättning. En närmare beskrivning av de admini-
strativa konsekvenserna av detta förslag redovisas i kapitel 17. 

Liksom vid bedömning av rätten till sjukersättning kommer ett 
ökat antal ansökningar om aktivitetsersättning innebära att hälso- 
och sjukvården behöver bistå den försäkrade med läkarutlåtanden 
och intyg. Det skulle därmed innebära ökade kostnader för hälso- 
och sjukvården med ca 4,6 miljoner kronor. Ett fåtal av dem som 
beviljas aktivitetsersättning har tidigare haft sjukpenning. De allra 
flesta har emellertid aldrig arbetat och saknar SGI. Utredningen 
räknar därmed inte med att det på samma sätt som inom sjukersätt-
ningen kan göras en besparing på sjukintyg i pågående sjukfall till 
följd av att fler beviljas aktivitetsersättning. Den besparing som 
eventuellt kan göras är i så fall liten och utredningen saknar närmare 
underlag för att kunna kostnadsberäkna en sådan besparing. 

25.1.3 Arbete, studier och uppdrag under tid med ersättning 

I detta avsnitt redovisas en sammanfattning av effekterna av de för-
slag som utredningen föreslår för att förbättra och underlätta för 
personer med sjuk- eller aktivitetsersättning att förvärvsarbeta, ta upp-
drag, studera, arbeta ideellt eller delta i samhällslivet på andra sätt. 
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För en mer detaljerad beskrivning av konsekvenserna hänvisas till 
kapitel 17. 

Förslagen 

Utredningen har kunnat konstatera att osäkerheten kring hur 
mycket man kan tjäna och risken för att bli återbetalningsskyldig för 
utbetald sjukersättning kan få försäkrade att avstå från arbete. Ut-
redningen föreslår därför att Försäkringskassan utvecklar ett beräk-
ningsstöd för personer som omfattas av reglerna för steglös avräk-
ning. Beräkningsstödet ska underlätta för den enskilde att få en 
bättre överblick över de ekonomiska konsekvenserna av att arbeta 
med steglös avräkning genom att, givet de inkomster som den för-
säkrade uppger, beräkna hur skatter, bostadstillägg och bostadsbi-
drag samt sjukersättningen påverkas.  

För samma målgrupp föreslår utredningen att fribeloppet för hur 
mycket som får tjänas innan ersättningen börjar trappas av ska följa 
den allmänna inkomstutvecklingen i stället för den allmänna pris-
utvecklingen. Fribeloppet har visat sig vara viktigt för vilket arbets-
utbud den försäkrade är beredd att erbjuda. Höga marginaleffekter 
och risken att bli återbetalningsskyldig bidrar sannolikt till detta 
beteende. För att den enskilde individen ska kunna fortsätta att 
erbjuda samma mängd arbete krävs att fribeloppen utvecklas i takt 
med den allmänna inkomstutvecklingen. Annars kommer den för-
säkrade vid ökade löner erbjuda en mindre mängd arbete för att 
fortsatt kunna arbeta utan att inkomsterna överstiger det aktuella 
fribeloppet. 

Vidare föreslår utredningen ökade möjligheter till partiellt vil-
ande sjuk- och aktivitetsersättning vid studier samt utökad prövotid 
för studier. Utredningen bedömer att dessa regler går hand i hand, 
där många inledningsvis prövar studier för att sedan övergå i vilande 
ersättning för studier. 

Utredningen föreslår också ökade möjligheter att delta i ideellt 
arbete, föreningsverksamhet, fritidsverksamhet, hemarbete m.m. 
samtidigt som sjuk- eller aktivitetsersättning betalas ut. 

För personer med aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga 
föreslås att ett nytt arbetsmarknadspolitiskt ramprogram ska in-
rättas för personer som är i behov av insatser från Arbetsförmed-
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lingen som syftar till att den försäkrade ska få eller återfå arbets-
förmåga under tid med ersättning. Förslaget förväntas medföra att 
fler försäkrade får mer ändamålsenligt stöd för att kunna få eller åter-
få arbetsförmåga och därmed kunna försörja sig själva genom för-
värvsarbete.  

Utredningen föreslår också att Försäkringskassan ska ges i upp-
drag att utveckla statistik över vilka aktiviteter enligt SFB som de 
försäkrade deltar i. 

Avslutningsvis föreslår utredningen att Försäkringskassan ges i 
uppdrag samt tilldelas resurser för riktade informationsinsatser av-
seende de nya reglerna. Utredningen ser detta som en viktig del för 
att de föreslagna regeländringarna ska få så stort genomslag som 
möjligt och på bästa sätt bidra att de används av de aktuella mål-
grupperna.  

Konsekvenser 

Beräkningsstöd vid steglös avräkning 

Utredningen har kunnat konstatera att osäkerheten kring hur mycket 
man kan tjäna och risken för att bli återbetalningsskyldig för utbetald 
sjukersättning kan få försäkrade att avstå från arbete. Med ett beräk-
ningsstöd där den försäkrade enkelt kan överblicka de ungefärliga 
ekonomiska konsekvenserna av att arbeta bedömer utredningen att 
fler ska våga att arbeta. Förslaget har ingen konsekvens för kostnad-
erna för steglös avräkning i sig men bedöms medföra en utveckling 
av Försäkringskassans it-stöd. Utredningen uppskattar denna kost-
nad till ca 5 miljoner kronor.  

Höjda fribelopp vid steglös avräkning 

Höjda fribelopp för den som arbetar med steglös avräkning innebär 
att det blir mer lönsamt att arbeta än i dag. Utredningen har kunnat 
konstatera att fribeloppet över tid har urholkats. Nivån för fribe-
loppet indexeras med prisutvecklingen medan inkomsterna för de 
som arbetar har ökat snabbare än priserna. Det innebär att en person 
som i dag arbetar med steglös avräkning i genomsnitt kan arbeta i 
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mindre omfattning innan inkomsterna når upp till fribeloppet än vad 
som var fallet när systemet infördes januari 2009. 

Utredningen har också kunnat konstatera att fribeloppet i hög 
grad styr arbetsutbudet hos de som väljer att arbeta med steglös av-
räkning. Även om arbetsutbudet för många av de som arbetat enligt 
detta regelverk har ökat över tid överstiger arbetsinsatsen sällan den 
som ger en inkomst över fribeloppet. Det innebär att sjukersätt-
ningen inte reduceras för många av de som arbetar enligt reglerna för 
steglös avräkning. Utredningen gör bedömningen att det främst är 
de som redan arbetar med steglös avräkning som kommer att öka sin 
arbetsinsats till följd av de nya reglerna. Många som arbetar i dag har 
inkomster som understiger fribeloppet. Utredningens bedömning är 
att det kommer vara så även med utredningens förslag om höjt 
fribelopp. Därmed blir effekten på den utbetalda sjukersättningen 
väldigt liten. På marginalen är det rimligt att anta en viss, om än liten, 
ökning av arbetsutbudet som påverkar försäkringskostnaderna. Med 
ytterligare 1 000 personer som arbetar med steglös avräkning kan 
det komma att minska utbetalningen av sjukersättning med ca 
15 miljoner kronor. I de fall bostadstillägg och arbetsskadelivränta 
betalas ut kommer även dessa ersättningsslag påverkas.  

Utredningens bedömning är att om relativt få personer berörs av 
förslaget torde det ha relativt begränsade konsekvenser för Försäk-
ringskassans administration avseende sjukersättning, bostadstillägg 
och arbetsskadelivräntor. Utredningen uppskattar att administra-
tionskostnaderna ökar med ca 200 000 kronor till följd av förslaget. 

Mer flexibel vilande ersättning vid arbete 

Införandet av en mer flexibel vilande ersättning vid arbete förväntas 
ha effekter på den utbetalda sjuk- och aktivitetsersättningen, den en-
skildes vilja och möjligheter att delta i arbetslivet och på Försäk-
ringskassans administration.  

I dag är det omkring 2 000 personer som arbetar med vilande sjuk-
ersättning och lika många som arbetar med vilande aktivitetsersätt-
ning. Utredningen bedömer att antalet personer som arbetar med 
vilande sjuk- eller aktivitetsersättning kan komma att fördubblas 
med utredningens förslag. Det innebär omkring 2 000 fler personer 
med vilande sjukersättning och lika många med vilande aktivitets-
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ersättning. Med fler som arbetar med vilande ersättning minskar ut-
betalningarna av både sjuk- och aktivitetsersättning. Utredningen 
beräknar besparingen i sjukersättningen till 90 miljoner kronor och 
besparingen i aktivitetsersättningen till 60 miljoner kronor.  

Med fler personer som använder möjligheten till vilande sjuker-
sättning ökar också Försäkringskassans administration. Ny ersätt-
ning ska beräknas för fler ärenden än i dag och fler ärenden ska följas 
under period med vilande ersättning för att veta vad individen tänker 
göra efter att vilandeperioden upphör, det innebär således inte bara 
administration kopplat till själva beslutet och utbetalningen under 
vilandeperioden. Därtill behöver blanketter och beslutsmallar änd-
ras. Utredningen uppskattar sammantaget att de administrativa ut-
gifterna för handläggning av vilande ersättning i sjuk- och aktivitets-
ersättningarna ökar med 4,2 miljoner kronor. 

I dag hanteras mycket av handläggningen av den vilande ersätt-
ningen manuellt. För att möjliggöra handläggningen av en mer flexi-
bel vilande ersättning krävs därför att ett nytt it-stöd utvecklas. Ut-
redningen uppskattar kostnaden för detta till 20 miljoner kronor. 

Ändring av regelverket för vilande ersättning vid studier 

Utredningen föreslår ökade möjligheter till partiellt vilande sjuk- 
och aktivitetsersättning vid studier samt utökad prövotid för studier. 
Utredningen gör bedömningen att förslagen har effekter för den en-
skildes vilja och möjligheter att studera, försäkringens utgifter och 
på Försäkringskassans administration.  

Mot bakgrund av att det i dag är så pass få som använder möjlig-
heten till vilande sjuk- eller aktivitetsersättning för att studera och 
att förslaget i praktiken inte berör alla med sjukersättning, gör utred-
ningen bedömningen att förslaget åtminstone inledningsvis inte 
kommer innebära någon större ökning av antalet som studerar med 
vilande sjuk- eller aktivitetsersättning. En ökning av antalet personer 
som väljer att studera vare sig det handlar om helt eller delvis vilande 
ersättning innebär minskade försäkringskostnader i sjuk- och aktivi-
tetsersättningen. Om 500 personer som i dag har sjukersättning 
skulle börja studera och gå från hel till halv sjukersättning skulle det 
innebära en besparing på ca 27,5 miljoner kronor i sjukersättningen. 
I aktivitetsersättningen är det fler som studerar än i sjukersättningen. 
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Om det blir enklare att ha vilande ersättning för studier kan det 
också antas att fler av dem som har aktivitetsersättning vill pröva att 
studera. I dag är det omkring 500 personer per år som har prövotid 
för studier och ca 1 700 personer som har vilande aktivitetsersätt-
ning för studier. Sammantaget innebär det att ca 2 200 personer 
antingen har prövotid för studier eller bedriver studier med vilande 
aktivitetsersättning. En fördubbling av detta antal, dvs. en ökning 
med 2 000 personer skulle givet att studier bedrivs på halvtid, inne-
bära en besparing för aktivitetsersättningen med 80 miljoner kronor.  

Med fler som väljer att studera bedömer utredningen att admini-
strationskostnaderna för Försäkringskassan kommer att öka. En re-
videring av Försäkringskassans styrande och stödjande dokument så 
som information på webbplatsen, vägledning och processbeskriv-
ning, ansökningsblanketter och brevmallar samt en omarbetning av 
de utbildningar som Försäkringskassan genomför behöver göras. 
Därtill kommer de kostnader för utveckling av it-stödet som regel-
ändringarna medför. Försäkringskassan beräknade denna kostnad 
vid ett införande 2016 till ca 1,2 miljoner kronor. Utredningens be-
dömning är att denna nivå är en rimlig utgångspunkt även vid ett 
införande 2023, dock med en justering av den prisökningen som 
skett under dessa år. Utredningen bedömer därför att de samman-
tagna administrativa kostnader uppgår till ca 2 miljoner kronor.  

Ökade möjligheter att delta i ideellt arbete etc. med bibehållen 
rätt till ersättning 

Förslaget om ökade möjligheter att delta i ideellt arbete etc. med bi-
behållen rätt till ersättning kan förväntas ha en positiv effekt på antalet 
personer med sjuk- eller aktivitetsersättning som deltar i samhälls-
livet genom uppdrag, ideellt arbete, fritidsverksamhet m.m. Efter-
som detta kan göras utan att vare sig rätten till ersättning eller stor-
leken på den utbetalda ersättningen påverkas har det inga konsek-
venser för utgifterna inom vare sig sjuk- eller aktivitetsersättningen. 
Däremot har det administrativa konsekvenser för Försäkringskassan. 
Förslaget innebär t.ex. ett förtydligande av vilka sysslor som kan 
utföras utan att de behöver anmälas till Försäkringskassan och till 
hur stor del dessa kan utföras. Det leder enligt utredningens mening 
till att färre fall än i dag behöver anmälas till Försäkringskassan och 
därmed behöver Försäkringskassan också bedöma färre sådana ären-
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den. Det får vidare administrativa effekter, såsom revideringar av 
styrande och stödjande dokument samt utbildningar. Det kan också, 
åtminstone inledningsvis, innebära en ökning av antalet frågor från 
de försäkrade till handläggare, vilket ökar handläggningskostnaderna. 
Det kan också för personer som får aktivitetsersättning och ansöker 
om en ny period eller om en övergång till sjukersättning leda till 
utökat informationsinhämtande och mer tidskrävande utredningar 
för Försäkringskassan i samband med nya beslut. Sammantaget be-
dömer dock utredningen att förslaget innebär minskade administra-
tiva kostnader för Försäkringskassan. Utredningen saknar dock 
underlag för att mer exakt kunna kostnadsberäkna storleken på denna 
minskning. 

Ett nytt arbetsmarknadspolitiskt ramprogram inrättas 

Utredningen föreslår att ett nytt arbetsmarknadspolitiskt rampro-
gram ska inrättas för unga försäkrade som beviljats aktivitetsersätt-
ning för nedsatt arbetsförmåga och som har behov av sådana insatser 
från Arbetsförmedlingen som syftar till att den försäkrade ska få 
eller återfå arbetsförmåga under tiden med ersättning och försörja 
sig genom eget arbete. På sikt kan detta komma att minska för-
säkringskostnaderna eftersom den totala tiden en försäkrad har be-
hov av aktivitetsersättning förväntas minska.  

Förslaget kan förväntas medföra att fler försäkrade får mer ända-
målsenligt stöd för att kunna få eller återfå arbetsförmåga och där-
med kunna försörja sig själva genom förvärvsarbete. Det finns redan 
i dag samarbeten mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan 
med fokus på stöd till unga som beviljas aktivitetsersättning. I dag 
är det dock få av de försäkrade som uppbär aktivitetsersättning för 
nedsatt arbetsförmåga som deltar i det förstärkta samarbetet mellan 
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Under 2020 var det drygt 
1 000 personer med aktivitetsersättning som fick rehabiliteringsin-
satser inom ramen för det förstärkta samarbetet. Utredningen gör 
antagandet att antal deltagare i ramprogrammet inledningsvis kom-
mer att fördubblas jämfört med hur många personer med aktivitets-
ersättning som i dag får insatser inom ramen för det förstärkta sam-
arbetet. Det innebär cirka 2 200 personer per år som förväntas delta 
i det arbetsmarknadspolitiska ramprogrammet för unga med aktivi-
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tetsersättning. Jämfört med de ungefärliga kostnaderna 2020 för del-
tagare med aktivitetsersättning i det förstärkta samarbetet innebär 
det en kostnadsökning med ca 23 miljoner kronor.  

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ska tillsammans klar-
lägga om försäkrade som uppbär aktivitetsersättning för nedsatt ar-
betsförmåga kan delta i ramprogrammet. Försäkringskassan ska ini-
tiera denna utredning. Om det är uppenbart att den försäkrade inte 
kan delta i programmet behöver samråd med Arbetsförmedlingen 
dock inte ske. Myndigheternas gemensamma administration av denna 
kartläggning bedömer utredningen tillsamman kostar ca 3–8 miljo-
ner kronor per år för de båda myndigheterna. För Försäkringskassan 
tillkommer kostnader för samordning av insatser. Utredningen be-
dömer att dessa kostnader uppgår till ca 8,8 miljoner kronor per år.  

Förbättrad statistik om aktiviteter enligt SFB 

Utredningen föreslår att Försäkringskassan ska ges i uppdrag att ut-
veckla statistik över vilka aktiviteter enligt SFB som de försäkrade 
deltar i. Vidare anser utredningen att uppföljningar bör genomföras 
om vilka av dessa slags aktiviteter som har störst positiv effekt på de 
försäkrades fysiska och psykiska prestationsförmåga. En systema-
tisk uppföljning är avgörande för att öka kunskapen om vilka aktivi-
teter enligt SFB som är framgångsrika i att stödja personer att närma 
sig arbetsmarknaden. Det gäller både på individuell nivå och på grupp-
nivå. 

Försäkringskassan bör därför utveckla ett statistiksystem och 
registrera vilka åtgärder som ges till respektive individ. Det innebär 
utöver kostnader för ändringar i dagens it-system även ökad hand-
läggstid och en högre handläggningskostnad. Utan kunskap om vilka 
åtgärder som ges till enskilda individer inom ramen för de aktiviteter 
och rehabiliteringsinsatser som de enskilde erbjuds är det svårt att 
utvärdera vilka av åtgärderna som har en positiv effekt på möjlig-
heten att närma sig arbetsmarknaden. Utredningen förslår att 1 miljon 
kronor anslås för att Försäkringskassan ska kunna utveckla ett stati-
stiksystem som gör det möjlig att redovisa vilka aktiviteter som ges 
till personer under tid med aktivitetsersättning. 
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Informationsinsatser om arbete och studier m.m. 

Nya och/eller ändrade regler innebär alltid, åtminstone inlednings-
vis, en osäkerhet kring hur regelverket ska tolkas. Som tidigare nämnts 
bidrar information om regler och hur en reform är avsedd att fungera 
till vilket genomslag reglerna och reformen får. 

För att de föreslagna regeländringarna vad gäller möjligheterna 
till arbete, studier, uppdrag m.m. under tid med ersättning ska få så 
stort genomslag som möjligt anser utredningen att regeringen bör 
ge Försäkringskassan ett uppdrag om riktade informationsinsatser 
till berörda försäkrade. Informationsinsatser kan göras på många 
olika sätt, exempelvis genom personliga brev, information på För-
säkringskassans hemsida m.m. Utredningen föreslår att regeringen 
anslår medel för informationsinsatser till de berörda målgrupperna 
motsvarande 2 miljoner kronor. 

Tabell 25.3 Sammanfattning av utredningens förslag rörande arbete, studier 
och uppdrag under tid med ersättning  

Miljoner kronor  

 Försäkringen Administration  
Beräkningsstöd steglös avräkning  5   
Höjda fribelopp steglös avräkning -15  0,2  
Mer flexibel vilande ersättning  -90-60=-150  24  
Vilande ersättning vid studier -27,5-80=-107,5 2  
Ökade möjligheter att delta i ideellt arbete  -  
Ett arbetsmarknadspolitiskt ramprogram 23 8+8=16  
Förbättrad statistik 1   
Informationsinsatser om arbete och studier m.m. 2   
Totalt -246,5 47,2  

Källa: Egna beräkningar. 

25.1.4 Förmåner vid rehabilitering 

I detta avsnitt redovisas en sammanfattning av effekterna av de för-
ändringar som utredningen föreslår för att förbättra och utvidga 
möjligheterna till förebyggande rehabiliteringsåtgärder samt till 
arbetslivsinriktad rehabilitering vid arbetsoförmåga. För en mer 
detaljerad beskrivning av konsekvenserna hänvisas till kapitel 23. 
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Förslagen 

Reformering av rehabiliteringsersättning 

Utredningens förslår en reformering av dagens rehabiliteringsersätt-
ning. Förmånen består av rehabiliteringspenning och särskilt bidrag.  

För att rehabiliteringspenning ska kunna beviljas krävs att en för-
säkrad liksom i dag har nedsatt arbetsförmåga med minst en fjärdedel. 
Rehabiliteringspenning ska vara en steglös ersättning för inkomst-
förlust och kunna beviljas för en nedsättning av arbetsförmågan även 
om den avviker från dagens kvartiler. I de fall rehabiliteringspenning 
och sjukpenning beviljas parallellt ska den försäkrade få utbetalning 
av rehabiliteringspenning för hela arbetsoförmågan, alltså även för 
den del av arbetsoförmågan som motsvarar rätt till sjukpenning.  

Under de dagar som den försäkrade får rehabiliteringspenning 
fortsätter dagar att räknas i rehabiliteringskedjan. Arbetsförmågan 
prövas dock under hela tiden som rehabiliteringen pågår mot den 
tidpunkt i rehabiliteringskedjan som den enskilde befann sig vid när 
rehabiliteringen påbörjades. När rehabiliteringen avslutas eller av-
bryts och om den försäkrade då beviljas sjukpenning, bedöms ar-
betsförmågan mot den tidpunkt i rehabiliteringskedjan som denne 
då befinner sig vid. 

En viktig del av utredningens förslag är att rehabiliteringsinsatser 
ska påbörjas tidigare i sjukfallen. Den befintliga lagregleringen om 
att Försäkringskassan i samråd med den försäkrade ska se till att 
behovet av rehabilitering snarast klarläggs föreslås därför komplett-
eras med krav på att rehabiliteringsbehovet ska klarläggas senast dag 
60 i sjukfallet. Klarläggande inom denna tidsgräns behöver inte göras 
om det är uppenbart obehövligt. 

Utredningen föreslår vidare att möjligheten till utbildning inom 
rehabiliteringsersättning ska utökas och även kunna beviljas för yrkes-
högskoleutbildningar och andra eftergymnasiala utbildningar.  

Införande av preventionsersättning 

Utredningen föreslår att dagens förmån förebyggande sjukpenning 
ersätts med den nya förmånen preventionsersättning. Förmånen ska 
bestå av preventionspenning och preventionsbidrag.  

Preventionspenning ska kunna beviljas för medicinsk eller arbets-
livsinriktad behandling/insats vars syfte är att förebygga sjukdom, 
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förkorta sjukdomstid eller helt eller delvis förhindra försämring av 
arbetsförmåga. Ersättningen beviljas när de planerade behandling-
arna hindrar den enskilde från att utföra förvärvsarbete och är kopp-
lat till den inkomstförlust som åtgärden medför. Ersättningen baseras 
på den sjukpenninggrundande inkomsten och ska kunna utgå steg-
löst i relation till den förlorade arbetsinkomsten. Dagar med preven-
tionspenning ska inte ingå i sjukperioder och således inte heller i 
rehabiliteringskedjan. Preventionsbidrag ska ersätta de eventuella 
merkostnader den enskilde har i samband med förebyggande be-
handling. 

Det är Försäkringskassan som ska bedöma om förutsättningarna 
för att bevilja preventionsersättning är uppfyllda. För den som be-
viljas preventionspenning ska Försäkringskassan upprätta en pre-
ventionsplan.  

Konsekvenser 

Reformering av rehabiliteringsersättning 

Utredningen har i detta betänkande kunnat konstatera att det i dag 
är relativt få personer som beviljas rehabiliteringsersättning. Både 
antalet och andelen av de sjukskrivna som får rehabiliteringsersätt-
ning har minskat över tid. Även tidpunkten för när rehabiliteringen 
sätts in har med tiden kommit att ske allt senare i sjukfallen. Utred-
ningen pekar på ett antal möjliga förklaringar till denna utveckling. 
Rehabiliteringsersättningen är nära knuten till frågan om arbetslivs-
inriktad rehabilitering. Förändringar i den utsträckning och i de 
former som denna rehabilitering genomförs kan därför vara en för-
klaring till det minskade antal människor som får rehabiliteringser-
sättning. Andra tänkbara förklaringsmodeller utgörs av svåra av-
gränsningar i regelverket mellan olika aktörer eller förändringar i 
tolkning och tillämpning av detsamma. Med ett tydligare fokus på 
en tidig utredning av rehabiliteringsbehovet är utredningens bedöm-
ning att fler kan beviljas rehabiliteringspenning än i dag. 

Med utgångspunkt i hur andelen av samtliga sjukfall där ar-
betslivsinriktade rehabiliteringsåtgärder satts in utvecklats under de 
senaste fem åren gör utredningen bedömningen att antalet personer 
som under ett år deltar i rehabiliteringsåtgärder skulle kunna öka 
med ca 15 000 personer. Under dessa förutsättningar bedömer utred-
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ningen att utgifterna för rehabiliteringspenning skulle öka med 0,7–
1,0 miljarder kronor. I ett statiskt perspektiv innebär en överflytt-
ning av personer från sjukpenning till rehabiliteringspenning att 
sjukpenningen kommer minska i motsvarande grad som rehabiliter-
ingspenningen ökar.  

Vad som händer i ett mer långsiktigt dynamiskt perspektiv råder 
i forskningen ingen tydlig konsensus kring. Forskningen kring ar-
betslivsinriktad rehabilitering är begränsad i slutsatserna om vilken 
typ av insatser som är effektiva för att få sjukskrivna att återgå i 
arbete. Arbetslivsinriktad rehabilitering som innefattar arbetsplatsen 
eller på annat sätt är arbetsriktad har större möjligheter att bidra till 
återgång i arbete. Förebyggande och tidiga insatser av arbetslivs-
inriktad rehabilitering som har en nära koppling till arbetsplatsen är 
mer effektiva för att minska antalet sjukskrivningsdagar och/eller 
för återgång i arbete än insatser som görs fristående från arbets-
platsen. Det gäller oavsett om man är sjukskriven på grund av besvär i 
rörelseorganen eller psykisk ohälsa.  

En annan viktig fråga när det gäller själva rehabiliteringsprocessen 
är frågan om tidigt agerande i sjukfallen. Här finns det finns studier 
som pekar i olika riktningar där det tycks som om vissa grupper av 
sjukskrivna blir hjälpta av tidiga rehabiliteringsinsatser, men andra 
sannolikt skulle kunnat återgå i arbete utan insatser. Den sistnämnda 
gruppen riskerar i stället i flera fall att gå in i en sjukroll och/eller att 
sjukfallet förlängs om rehabiliteringsinsatser ges tidigt i sjukfallet. 

Utredningen beskriver därför konsekvensen för sjukpenningen 
både vid ett ökat antal sjukdagar och vid ett minskat antal sjukdagar. 
Om det genomsnittliga antalet dagar med sjukpenning minskar med 
fem dagar kan en minskning av utgifterna för sjukpenning göras med 
ca 1,9 miljarder kronor. En minskning med en dag skulle innebära 
minskade utgifter för sjukpenning med ca 400 miljoner kronor. På 
motsvarande sätt skulle utgifterna öka med 1,9 miljarder kronor om 
antalet dagar med sjukpenning förlängs med 5 dagar och med 400 mil-
joner kronor om antalet dagar ökar med en dag. 

För personer som i dag är sjukskrivna bedömer utredningen att 
en tidig bedömning av den enskildes rehabiliteringsbehov leder till 
att fler personer får rehabiliteringsåtgärder. Med tidigare rehabiliter-
ingsinsatser ökar sannolikheten för att den enskilde snabbare kan 
återgå i arbete. När försörjningen kommer från förvärvsarbete i stället 
för från socialförsäkringen stärks den enskildes ekonomiska situa-
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tion. Under tid med ersättning påverkas emellertid inte den enskil-
des ekonomiska situation av om rehabiliteringsinsatser sätts in eller 
inte. Ersättningen är i dag lika stor i rehabiliteringspenningen som i 
sjukpenningen. Med utredningens förslag om förändringar i rehabili-
teringsersättningen kommer detta förhållande inte förändras, eftersom 
ersättningen även fortsättningsvis kommer vara lika stor som sjuk-
penningen. 

Tabell 25.4 Sammanfattning av utredningens förslag rörande förmåner 
vid rehabilitering 

  

Preventionsersättning  
Preventionspenning 90 
Försäkringskassan + 
Arbetsförmedlingen + 
Hälso- och sjukvården - 
Arbetsgivare - 
Individen + 
  
Rehabiliteringsersättning  
Rehabiliteringspenning 700–1 000 
Sjukpenning (antagen minskning av sjukpenning på lång sikt)  -(400–1 900) 
Individen + 
Försäkringskassan + 
Arbetsförmedlingen + 
Arbetsgivare - 

Källa: Egna beräkningar. 

 
 
Utredningens förslag kan förväntas leda till att fler personer beviljas 
arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgärder. Med ett tydligare krav på 
att rehabiliteringsbehovet ska kartläggas tidigt i sjukfallet kommer 
det innebära en ökad administration för Försäkringskassan för att 
upprätta rehabiliteringsplaner, följa upp dessa planer och vid behov 
revidera dem. Det kan också komma att innebära fler och tätare 
kontakter med arbetsgivare för att samordna den arbetslivsinriktade 
rehabiliteringen. Att enbart ett ersättningsslag ska betalas ut vid par-
tiell rehabilitering minskar enligt utredningen till viss del den sam-
mantagna administrationen i sjuk- och rehabiliteringsförsäkringen. 
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Med fler personer som beviljas rehabiliteringspenning och arbets-
livsinriktade rehabiliteringsinsatser kan det även komma att påverka 
Arbetsförmedlingen och antalet personer som blir föremål för det 
förstärka samarbetet. Det innebär även att antalet personer som blir 
föremål för en gemensam kartläggning kommer att öka. Den pågå-
ende reformeringen av Arbetsförmedlingen innebär att alla aktivi-
teter som erbjuds arbetssökande ska utföras av fristående aktörer på 
leverantörsmarknaden. Detta gäller redan i dag i hög grad för dem 
som deltar i det förstärkta samarbetet och det kommer sannolikt att 
gälla även för de ytterligare personer som kan tänkas ha behov av 
arbetslivsinriktad rehabilitering inom ramen för det förstärkta sam-
arbetet. En konsekvens av detta blir att mer resurser inom Arbets-
förmedlingen måste avsättas för upphandling av fristående aktörer 
utifrån den aktuella målgruppens behov. Utredningens bedömning 
är att detta kommer öka de administrativa kostnaderna för Arbets-
förmedlingen. Utredningen har dock inget närmare underlag för att 
kunna beräkna kostnader för detta.  

För arbetsgivare gör utredningen bedömningen att tidiga rehabi-
literingsinsatser kan bidra till att sjukskrivningstiden kan kortas. 
Med ett snabbare återinträde i arbetslivet minskar tiden som arbets-
givare behöver avvara viktig kompetens. Att fler personer genomgår 
olika rehabiliteringsåtgärder innan de återvänder till arbetslivet menar 
utredningen även minskar risken för en snar återkomst till sjukför-
säkringen. Mer rehabilitering gör individen bättre rustad och mer 
observant på tidiga signaler om en begynnande ohälsa. Med genom-
förd rehabilitering tidigare i sjukfallet kan det även ge verktyg till 
både individen och arbetsgivaren för hur verksamheten kan anpassas 
så att individens arbetsförmåga kan tas tillvara på bästa sätt. Utred-
ningen gör därför bedömningen att mer av rehabiliteringsåtgärder på 
sikt leder till att en större del av människors arbetsförmåga kan tas 
tillvara. Det är positivt både för arbetsgivare, individen och samhället 
i stort. Det minskar behovet av sjukskrivningar och minskar arbets-
givarnas utgifter för sjuklön och rekrytering.   
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Införande av preventionsersättning 

Förmånen förebyggande sjukpenning används i dag i mycket liten 
omfattning. Utredningen har kunnat konstatera att få försäkrade an-
söker om och beviljas förebyggande sjukpenning och att förmånen 
i dag utgör en mycket liten del av sjukförsäkringen. Utredningen har 
identifierat ett antal olika förklaringar till att förebyggande sjuk-
penning används i så liten utsträckning. Det handlar dels om regel-
verkets utformning, tillämpningen av detsamma och tolkningen av 
begrepp och rekvisit, dels om att medicinsk behandling inte genom-
förs i någon större utsträckning i förebyggande syfte och att för-
månen inte är tillräckligt känd vare sig i vården eller hos den enskilde. 
Mot bakgrund av denna analys bedömer utredningen att antalet per-
soner som kan beviljas den nya förmånen preventionsersättning i 
jämförelse med de som i dagsläget beviljas förebyggande sjukpen-
ning kommer att öka. Effekten kan åtminstone inledningsvis för-
väntas vara förhållandevis liten.  

Utredningens förslag om att kravet för att beviljas ersättning för 
förebyggande behandling sänks från att i dag kräva evidensbaserade 
behandlingsmetoder till vetenskapligt och beprövade behandlings-
metoder gör att fler kan beviljas ersättning än i dag. Även formen för 
hur ersättningen ska beräknas torde påverka antalet personer som 
ersätts för förebyggande behandlingar. Med dagens krav på att en 
behandling ska ta minst två timmar inklusive restid, blir många kor-
tare behandlingar inte ersättningsberättigade. Utredningens förslag 
fokuserar mer på det faktiska inkomstbortfallet som den enskilde 
har under hela den period som behandlingsplanen sträcker sig över. 
Det gör att fler behandlingar och fler personer kan beviljas ersätt-
ning för förebyggande behandlingar än i dag.  

Det finns emellertid redan i dagens system, svårigheter med att 
bedöma när förebyggande behandlingar ska sättas in och hur dessa 
insatser kan förväntas påverka den enskildes eventuella framtida 
sjukskrivning. Det är sannolikt också en av flera förklaringarna till 
att förbyggande behandlingar inte används i så stor uträckning i dag. 
Med utredningens förslag kvarstår denna problematik och gör att 
utredningen bedömer att antalet förbyggande behandlingar som ger 
rätt till preventionsersättning inte kommer öka dramatiskt. Även 
gränsdragningsproblem i förhållande till vad som är arbetsgivarens 
arbetsmiljö- och rehabiliteringsansvar och vad som ska täckas av för-
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säkringen kan bidra till att ökningen blir begränsad. I praktiken blir 
det fråga om bedömningar i det enskilda fallet som inte alltid är enkla.  

De förebyggande behandlingarna bygger dock på att den enskilde 
tillsammans med arbetsgivaren och eller vården tar initiativ till att 
ansöka om preventionsersättning hos Försäkringskassan. Med den 
generellt sett låga medvetandegraden kring vilka möjligheter till er-
sättning som finns för förebyggande åtgärder i dag bedömer utred-
ningen att det kommer ta tid innan dessa möjligheter blir mer kända. 
Även om Försäkringskassan informerar arbetsgivare, vården och 
allmänheten om den nya förmånens möjligheter bedömer utred-
ningen att det är en längre process innan preventionspenning används 
i en mer betydande omfattning än dagens förebyggande sjukpenning. 

I dag beviljas omkring 10 000 personer förebyggande sjukpenning 
årligen. Utredningens bedömning är att omkring 5 000 ytterligare 
personer kan beviljas preventionspenning om utredningen förslag 
genomförs. Det skulle innebära en ökning av försäkringskostnaderna 
med ca 90 miljoner kronor i förhållande till dagens förebyggande 
sjukpenning, givet att den genomsnittliga ersättningen är den samma. 

Utredningens bedömning är att möjligheten till förebyggande 
insatser även av arbetslivsinriktad karaktär har en positiv effekt på 
individens möjligheter att vara kvar i arbetslivet. För den enskilde 
innebär det en bättre ekonomisk situation om inkomsten kommer 
från lön i stället för sjukpenning. Kan förebyggande insatser leda till 
att sjukskrivning undviks innebär det sannolikt att individens in-
komst även i ett längre perspektiv blir högre med utredningens för-
slag än med dagens gällande regler. 

Med fler personer som beviljas preventionsersättning ökar För-
säkringskassans kostnader för handläggning av dessa ärenden. An-
svaret för att upprätta en plan vid medicinska förebyggande åtgärder 
förflyttas från hälso- och sjukvården till Försäkringskassan. Vården 
ska dock vara Försäkringskassan behjälplig vid upprättandet av den 
planpreventionsplan som beskriver vilka åtgärder som ska vidtas i 
behandlingsprogrammet. Det innebär att Försäkringskassan behö-
ver ha fler kontakter med hälso- och sjukvården jämfört med i dag, 
för att inhämta de uppgifter som behövs för upprättandet av preven-
tionsplanen. 

Även Arbetsförmedlingens administration kan komma att öka. 
Arbetsförmedlingen får den roll som arbetsgivare har för anställda 
när det gäller att vidta de åtgärder som behövs för en effektiv reha-
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bilitering. Samma skyldighet föreligger inte innan den anställde har 
fått nedsatt arbetsförmåga men samma åtgärder torde många gånger 
ha effekt även i detta läge. Arbetsgivaren har också en skyldighet att 
hålla sig med den expertresurs som de behöver inom arbetsmiljö och 
rehabilitering. En sådan resurs, företrädesvis företagshälsovård, bör 
i normalfallet kunna bistå arbetsgivaren med en plan för effektiva 
preventiva åtgärder. För arbetslösa försäkrade har Arbetsförmed-
lingen och de expertresurser myndigheten förfogar över i stället denna 
roll. Arbetsförmedlingen blir också den aktör som bäst kan identi-
fiera behov av förebyggande insatser för de arbetslösa. Försäkrings-
kassan kan därför behöva inhämta uppgifter från Arbetsförmedlingen 
om huruvida olika insatser bedöms relevanta för den arbetslöse. Det 
gäller t.ex. om behovet av insatser i form av utbildning i omställ-
ningssyfte är aktuellt och utgör en nödvändig åtgärd. Detta inte 
minst då det kan krävas bedömningar avseende arbetsmarknad, 
anställningsbarhet och vilka utbildningar som finns tillgängliga. 

Ett ökat antal personer som ansöker om preventionsersättning 
kommer också innebära att hälso- och sjukvårdens kostnader för olika 
behandlingar ökar. Dock gör utredningen bedömningen att om 
förslaget om att kravet på en separat, detaljerad behandlingsplan och 
särskilt beslut om denna behandlingsplan slopas minskar administra-
tionen för vården i samband med förebyggande behandlingar som 
kan ge rätt till preventionsersättning. Vården ska dock vara Försäk-
ringskassan behjälplig vid upprättandet av den preventionsplan som 
beskriver vilka åtgärder som ska vidtas i behandlingsprogrammet. 
Det innebär således inte att de administrativa uppgifterna för vården 
helt försvinner. De torde dock enligt utredningens mening minska i 
omfattning i förhållande till i dag.  
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26 Författningskommentar 

26.1 Förslaget till lag om ändring 
i socialförsäkringsbalken 

5 kap. 

9 § 

Paragrafen är ändrad. 
I paragrafen anges för vilka förmåner den som är bosatt i Sverige 

är försäkrad.  
Genom ändringen framgår av paragrafens sjunde punkt att den som 

är bosatt i Sverige är försäkrad för rehabiliteringsbidrag, preventions-
bidrag och preventionspenning i särskilda fall. Ändringen är en följd 
dels av att det särskilda bidraget inom rehabiliteringsersättningen 
ersatts av rehabiliteringsbidraget, dels av att preventionsbidrag och 
preventionspenning i särskilda fall införts och ska utgöra bosättnings-
baserade förmåner på samma sätt som rehabiliteringsbidraget respek-
tive rehabiliteringspenning i särskilda fall.  

Utredningens överväganden finns i avsnitt 22.1.4 och 22.2.9. 

14 § 

Paragrafen är ändrad. 
Av paragrafen framgår under vilka förutsättningar förmåner får 

lämnas vid utlandsvistelser. 
Genom ändringen framgår av paragrafen att preventionspenning 

i särskilda fall får för tid då en försäkrad vistas utomlands lämnas 
endast om Försäkringskassan medger att den försäkrade reser till 
utlandet. Samma villkor ska således gälla denna förmån som för sjuk-
penning i särskilda fall och rehabiliteringspenning i särskilda fall. 

Utredningens överväganden finns i avsnitt 22.2.9 och 22.2.10. 
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6 kap.  

6 § 

Paragrafen är ändrad. 
I paragrafen anges för vilka förmåner den som arbetar i Sverige är 

försäkrad.  
Genom ändringen framgår av paragrafens fjärde punkt att den som 

arbetar i Sverige är försäkrad för rehabiliteringsersättning och pre-
ventionsersättning. Ändringen är en följd av att preventionsersätt-
ningen införts som en ny arbetsbaserad förmån. 

Utredningens överväganden finns i avsnitt 22.2.9. 

23 kap.  

2 § 

Paragrafen är ändrad. 
I paragrafen anges vilka förmåner som är förmåner vid sjukdom 

eller arbetsskada enligt socialförsäkringsbalkens avdelning C.  
Ändringen är redaktionell och är en följd av att preventionsersätt-

ning införts som ny förmån. Således anges genom ändringen även 
preventionsersättningen i uppräkningen av de förmåner vid sjukdom 
eller arbetsskada som finns i socialförsäkringsbalkens avdelning C. 

Utredningens överväganden finns i avsnitt 22.2. 

3 § 

Paragrafen är ändrad. 
I paragrafen anges översiktligt vad bestämmelserna i kapitlet berör. 
Andra stycket har ändrats redaktionellt till följd av att preventions-

ersättning införts som ny förmån. Således anges genom ändringen 
även preventionsersättningen i uppräkningen av förmåner och deras 
respektive kapitel. 

Utredningens överväganden finns i avsnitt 22.2. 
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24 kap. 

3 § 

Paragrafen är ändrad. 
I paragrafen anges för vilka förmåner enligt socialförsäkringsbalken 

som en försäkrads sjukpenninggrundande inkomst ligger till grund. 
Genom ändringen anges att en försäkrads sjukpenninggrundande 

inkomst ligger till grund för beräkning av bland annat preventionspen-
ning enligt 31 b kap. Ändringen är en följd av att preventionsersättning 
införts som ny förmån och att en försäkrads sjukpenninggrundande 
inkomst ligger till grund för beräkning av preventionspenningen. 

Utredningens överväganden finns i avsnitt 22.2.1 och 22.2.4 

26 kap. 

17 § 

Paragrafen är ändrad. 
Av bestämmelsen framgår att SGI-skydd gäller under tid då den 

försäkrade inte förvärvsarbetar av någon anledning som ger rätt till 
någon av de i bestämmelsen uppräknade socialförsäkringsförmånerna. 

Ändringen består i att den nya förmånen preventionsersättning 
läggs till i punktlistan i bestämmelsens första stycke. Genom bestäm-
melsens första och andra stycke framgår således att SGI-skydd gäller 
under tid då den försäkrade inte förvärvsarbetar av någon anledning 
som ger rätt till preventionsersättning och att om det inte finns skäl 
som talar emot det gäller sådant skydd också under tid då den för-
säkrade har ansökt om sådan ersättning och väntar på ett slutligt 
beslut i ärendet.  

Utredningens överväganden finns i avsnitt 22.2.1. 

21 § 

Paragrafen är ändrad. 
Av paragrafen framgår att under tid som livränta betalas ut ska 

sjukpenning beräknas på en sjukpenninggrundande inkomst som har 
fastställts på grundval av enbart den inkomst av eget arbete som den 
försäkrade kan antas få under denna tid. 
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Ändringen i första stycket är en följd av att sjukpenning i före-
byggande syfte enligt 27 kap. 6 § avskaffas. Därmed hänvisar lag-
texten i bestämmelsen inte längre till den avskaffade paragrafen utan 
endast till 29 kap. 2 §. Av förslaget till ändring i 29 kap. 2 § framgår 
vidare en beskrivning av förebyggande insatser. Således räcker det att 
lagtexten i 26 kap. 21 § hänvisar till 29 kap. 2 §. 

Utredningens överväganden finns i avsnitt 22.2.1. 

27 kap. 

1 § 

Paragrafen är ändrad. 
I bestämmelsen anges vad bestämmelserna i kapitlet handlar om. 
Ändringen är en följdändring av att 55 c § införs, och består alltså 

av att även denna bestämmelse omnämns. 
Utredningens överväganden finns i avsnitt 22.1.2. 

15 § 

Paragrafen är ändrad. 
Av paragrafen framgår att det som anges i 10 § även gäller för tid 

efter de första 14 dagarna av sjukperioden för en försäkrad som får 
förebyggande eller rehabiliterande behandling och som under denna 
tid får livränta vid arbetsskada eller annan skada som avses i 41–
44 kap. 

Ändringen är en följd av att sjukpenning i förebyggande syfte en-
ligt 6 § avskaffas och att ersättning vid förebyggande insatser i stället 
regleras i det nya 31 b kap. Hänvisningen till den upphävda paragrafen 
ersätts därmed av en hänvisning till 31 b kap. 

Utredningens överväganden finns i avsnitt 22.2.1. 

26 § 

Paragrafen är ändrad. 
I paragrafen anges vilken tid som ska anses som sjukperiod. 
Ändringen i första stycket är en följd av att sjukpenning i före-

byggande syfte enligt 6 § avskaffas. Tid då en försäkrad har rätt till 
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sjukpenning enligt denna bestämmelse kan därmed inte längre räknas 
med i den försäkrades sjukperiod. 

Tid då en försäkrad har rätt till preventionsersättning ska inte 
räknas med i sjukperioden. 

Utredningens överväganden finns i avsnitt 22.2.1 och 22.2.5. 

28 § 

Paragrafen är ändrad. 
Paragrafen berör när sjukpenning på normalnivån eller fortsätt-

ningsnivån lämnas utan beaktande av sådan karens som avses i 27 och 
27 a §§. 

Ändringen är en följd av att sjukpenning i förebyggande syfte enligt 
6 § avskaffas och består i att hänvisningen till bestämmelsen för denna 
förmån tas bort. Eftersom det tidigare första stycket handlade om 
försäkrade som har rätt till sådan förmån omarbetas bestämmelsen 
så att det som tidigare framgick av andra stycket ska framgå av första 
stycket. 

Utredningens överväganden finns i avsnitt 22.2.1. 

55 c § 

Paragrafen är ny. 
I paragrafen anges att under tid för vilken den försäkrade får reha-

biliteringspenning för deltagande i arbetslivsinriktad rehabilitering 
ska bedömningen av arbetsförmågan enligt 46–49 §§ alltid bedömas 
utifrån den bestämmelse som var tillämplig då rehabiliteringen på-
börjades. 

Bestämmelsen anger alltså vilken tidpunkt i rehabiliteringskedjan 
och således vilket arbetsförmågebegrepp den försäkrades arbetsför-
måga ska bedömas mot under tid för vilken den försäkrade får reha-
biliteringspenning för deltagande i arbetslivsinriktad rehabilitering. 

Genom bestämmelsen gäller att under hela den tid som den för-
säkrade deltar i arbetslivsinriktad rehabilitering och får rehabiliter-
ingspenning ska arbetsförmågan bedömas utifrån den tidpunkt i 
rehabiliteringskedjan som motsvarar tidpunkten då rehabiliteringen 
påbörjades. Med detta avses att om den försäkrade under den tid han 
eller hon deltar i arbetslivsinriktad rehabilitering och får rehabiliter-
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ingspenning passerar någon av tidsgränserna i rehabiliteringskedjan, 
exempelvis dag 90 eller dag 180, ska den försäkrades arbetsförmåga 
inte bedömas enligt det nya arbetsmarknadsbegreppet redan när denna 
tidpunkt passeras. I stället ska arbetsförmågan fortsatt bedömas mot 
det arbetsmarknadsbegrepp som gällde när rehabiliteringen påbör-
jades. Den försäkrade ska bedömas gentemot det nya, mer vidgade 
arbetsmarknadsbegreppet först när den pågående arbetslivsinriktade 
rehabiliteringen är slutförd. En försäkrad som påbörjar arbetslivs-
inriktad rehabilitering dag 85 i rehabiliteringskedjan ska alltså få sin 
arbetsförmåga bedömd mot sitt vanliga arbete eller annat lämpligt 
arbete som arbetsgivaren tillfälligt erbjuder honom eller henne tills 
rehabiliteringen är avslutad enligt 27 kap. 46 socialförsäkringsbalken. 
Om rehabiliteringen pågår i tio dagar innebär detta att den försäk-
rades arbetsförmåga ska bedömas mot det vanliga arbetet eller annat 
lämpligt arbete som arbetsgivaren tillfälligt erbjuder honom eller 
henne dag 85–94 i rehabiliteringskedjan. Ifall den försäkrade ansöker 
om förmån för tid efter rehabiliteringen ska arbetsförmågan alltså 
först från och med dag 95 i sjukfallet bedömas jämfört med möjlig-
heter till omplacering till annat arbete hos arbetsgivaren enligt 27 kap. 
47 § socialförsäkringsbalken. 

Av den nya bestämmelsen 31 kap. 3 a § socialförsäkringsbalken 
följer vidare att när en försäkrad samtidigt har rätt till rehabiliterings-
penning både för partiellt deltagande i rehabilitering och för nedsatt 
arbetsförmåga utöver deltagandet ska han eller hon få rehabiliterings-
penning i en omfattning som motsvarar personens totala nedsatta 
arbetsförmåga, både på den del den försäkrade deltar i arbetslivs-
inriktad rehabilitering och på den del personen har nedsatt arbets-
förmåga på grund av sjukdom utöver deltagandet. 

Bestämmelsen i 55 c § är avsedd att även vara tillämplig vid den 
indirekta bedömning av den försäkrades nedsatta arbetsförmåga på 
grund av sjukdom som alltså behöver göras vid en bedömning av 
rätten till rehabiliteringspenning enligt 31 kap. 3 a §. Som ett exempel 
kan nämnas en försäkrad som arbetar halvtid och deltar i arbets-
livsinriktad rehabilitering halvtid. Den försäkrade får rehabiliterings-
penning i en omfattning om halv förmån och hans eller hennes 
arbetsförmåga ska bedömas gentemot det vanliga arbetet eftersom 
rehabiliteringen påbörjades innan dag 90 i rehabiliteringskedjan. Om 
den försäkrade drabbas av en sjukdom dag 95 i rehabiliteringskedjan 
och således även ansöker om halv sjukpenning ska hans eller hennes 
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arbetsförmåga även avseende rätten till sjukpenning bedömas enligt 
samma tidpunkt och arbetsmarknadsbegrepp i rehabiliteringskedjan 
som bedömningen avseende den redan pågående rehabiliteringspen-
ningen, alltså enligt dag 90 i rehabiliteringskedjan. 

Utredningens överväganden finns i avsnitt 22.1.1 och 22.1.2. 

28 kap. 

11 § 

Paragrafen är ändrad. 
Av paragrafen framgår att till den del den försäkrade är arbetslös 

lämnas hel sjukpenning med högst 543 kronor om dagen. 
Ändringen är en följd av att sjukpenning i förebyggande syfte enligt 

27 kap. 6 § avskaffas och består i att undantaget för denna förmån 
och således hänvisningen till denna bestämmelse tas bort. Förmånen 
sjukpenning i förebyggande syfte saknade tak för ersättningen och 
något sådant tak finns inte heller för förmånen preventionsersätt-
ning som ersätter den förebyggande sjukpenningen. 

Utredningens överväganden finns i avsnitt 22.2.1. 

29 kap. 

1 § 

Paragrafen är ändrad. 
I paragrafen ges övergripande information kring vad kapitlen i 

underavdelningen behandlar. 
Ändringen består i att det införs en hänvisning till de nya kapitlen 

31 b och 31 c om preventionsersättning respektive preventionspen-
ning i särskilda fall.  

Utredningens överväganden finns i avsnitt 22.2. 
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2 § 

Paragrafen är ändrad. 
I paragrafen anges vad insatser i underavdelningen ska syfta till. 
Ändringen består i att det läggs till ett andra stycke i bestäm-

melsen, i vilket det anges att preventionsinsatser ska syfta till att en 
försäkrad ska behålla sin arbetsförmåga och sina förutsättningar att 
försörja sig själv genom förvärvsarbete.  

Utredningens överväganden finns i avsnitt 22.2.1. 

3 § 

Paragrafen är ändrad. 
I paragrafen ges övergripande information om under vilken tid 

rehabiliteringsersättning kan lämnas. 
Ändringen består i att ett andra stycke i bestämmelsen tillkommer, 

i vilket det anges att under den tid som preventionsinsatser pågår kan 
preventionsersättning lämnas enligt bestämmelserna i 31 b och 
31 c kap.  

Utredningens överväganden finns i avsnitt 22.2. 

30 kap. 

9 § 

Paragrafen är ändrad. 
Av bestämmelsen framgår att Försäkringskassan i samråd med den 

försäkrade ska se till att den försäkrades behov av rehabilitering klar-
läggs och att myndigheten ska se till att de åtgärder som behövs för 
en effektiv rehabilitering av den försäkrade vidtas. 

Ändringen består i att det införs en tidsgräns för när Försäkrings-
kassan senast ska klarlägga den försäkrades behov av rehabilitering. 
Dessutom ändras det tidigare första styckets två strecksatser genom 
att de bryts ut i två separata stycken. 

I bestämmelsens första stycke anges genom ändringen att Försäk-
ringskassan i samråd med den försäkrade ska se till att den försäkra-
des behov av rehabilitering snarast, och senast dag 60 i sjukperioden, 
klarläggs. Detta innebär att senast dag 60 i sjukperioden ska det vara 
utrett om den försäkrade behöver rehabiliteringsinsatser eller inte. 
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Sådana insatser behöver dock inte vara påbörjade inom denna tid. 
Rehabiliteringsplanen som sådan behöver inte heller vara upprättad 
inom 60 dagar utan att det räcker att behovet har klarlagts inom 
denna tid. 

Det anges vidare i nämnda stycke att ett klarläggande inom denna 
tidsgräns inte behöver göras om det är uppenbart obehövligt. Att in-
leda en sådan utredning inom denna tid kan vara uppenbart obehöv-
ligt om det exempelvis finns en tydlig prognos om att den försäkrade 
inom kort kommer att kunna återgå i arbete utan att ha behov av 
arbetslivsinriktad rehabilitering. Det är också uppenbart obehövligt 
när sjukdomsfallet till sin karaktär innebär att rehabilitering är i det 
närmaste utesluten. 

Av bestämmelsens andra stycke framgår att om den försäkrade 
bedöms inte ha behov av rehabilitering vid klarläggandet ska det fort-
löpande under den fortsatta sjukperioden följas upp om ett sådant 
behov uppstår. Med skrivningen avses att Försäkringskassan ska följa 
utvecklingen av den försäkrades sjukfall och eventuella rehabiliter-
ingsbehov.  

I tredje stycket anges att Försäkringskassan i samråd med den för-
säkrade även ska se till att de åtgärder vidtas som behövs för en effek-
tiv rehabilitering av den försäkrade. Detta stycke innebär ingen ändring 
i sak. 

Utredningens överväganden finns i avsnitt 22.1.5. 

31 kap. 

1 § 

Paragrafen är ändrad. 
I paragrafen anges vad bestämmelserna i 31 kap. handlar om. 
Förändringen består i att det särskilda bidraget i stället benämns 

som rehabiliteringsbidrag. 
Utredningens överväganden finns i avsnitt 22.1.4. 
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2 § 

Paragrafen är ändrad. 
I paragrafen anges i vilka former som rehabiliteringsersättning 

lämnas. 
Paragrafen justeras på flera sätt. Genom förändringen tydliggörs 

i båda punkterna redan gällande krav att den försäkrade ska ha ned-
satt arbetsförmåga för att kunna beviljas rehabiliteringsersättning. 

Av den andra ändringen i punkten 1 framgår vidare att rehabiliter-
ingspenning inte bara lämnas till en försäkrad som deltar i arbetslivs-
inriktad rehabilitering utan även till den som utöver sådant deltagande 
har nedsatt arbetsförmåga enligt 3 a §. Ändringen är en följdändring 
av införandet av denna paragraf.  

Den andra ändringen i punkten 2 består i att det särskilda bidraget 
byter namn till rehabiliteringsbidrag. 

Utredningens överväganden finns i avsnitt 22.1.1 och 22.1.4. 

3 § 

Paragrafen är ändrad. 
I paragrafen anges vad som krävs för att en försäkrad ska kunna 

beviljas rehabiliteringsersättning. 
I det nya andra stycket anges uttryckligen att den försäkrades 

arbetsförmåga ska bedömas enligt rehabiliteringskedjan i 27 kap, vilket 
är en kodifiering av vad som redan gäller. För rätt till rehabiliterings-
ersättning krävs att den försäkrades arbetsförmåga bedöms nedsatt 
med minst en fjärdedel och av 27 kap. 46–55 c §§ framgår gentemot 
vilket arbetsmarknadsbegrepp arbetsförmågan ska bedömas vid 
olika tidpunkter i rehabiliteringskedjan.  

Utredningens överväganden finns i avsnitt 22.1.2. 

3 a § 

Paragrafen är ny. 
I bestämmelsen anges att en försäkrad som deltar i arbetslivs-

inriktad rehabilitering och har rätt till rehabiliteringsersättning i 
form av rehabiliteringspenning enligt 3 § har rätt till sådan ersättning 
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även under tid då hans eller hennes arbetsförmåga är nedsatt på det 
sätt som anges i 27 kap. 2–4 och 46–55 §§. 

Tillsammans med bestämmelsen i 2 § innebär skrivningen att en 
försäkrad som till någon del får rehabiliteringspenning ska få rehabi-
literingspenning även vid sådana förhållanden som normalt berättigar 
till sjukpenning. Bestämmelsen innebär att en försäkrad som utöver 
medverkan i arbetslivsinriktad rehabilitering har nedsatt arbetsförmåga 
på grund av sjukdom och uppfyller kriterierna för att beviljas sjuk-
penning, ska få rehabiliteringspenning i en omfattning som svarar 
mot hela nedsättningen av den försäkrades arbetsförmåga. 

Om den som medverkar i arbetslivsinriktad rehabilitering, utöver 
att rehabiliteringen förhindrar förvärvsarbete med minst en fjärdedel, 
har nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom ska rehabiliterings-
penning lämnas utifrån den enskildes sammanlagda arbetsförmåge-
nedsättning. När en försäkrad samtidigt uppfyller de materiella kraven 
för rätt till både rehabiliteringspenning och sjukpenning ska den 
försäkrade alltså beviljas rehabiliteringspenning i en omfattning som 
motsvarar personens totala nedsatta arbetsförmåga. 

Detta betyder exempelvis att en försäkrad som deltar i en arbets-
livsinriktad rehabiliteringsinsats två timmar om dagen under samma 
period som han eller hon har nedsatt arbetsförmåga på grund av 
sjukdom i en omfattning om tre fjärdedelar ska få hela sin arbetsför-
mågenedsättning kompenserad genom hel rehabiliteringspenning. 

Samma princip gäller också om den försäkrade får nedsatt arbets-
förmåga på grund av sjukdom först efter det att en period med reha-
biliteringspenning har påbörjats, exempelvis om rehabiliteringen pågår 
på halvtid och den försäkrade därefter får ytterligare nedsatt arbets-
förmåga på grund av en ny sjukdom i en omfattning om övriga 
50 procent. Under sådana omständigheter ska den försäkrade beviljas 
hel rehabiliteringspenning. 

Genom paragrafens sista mening tydliggörs att den försäkrade 
endast ska beviljas rehabiliteringspenning under nämnda omständig-
heter. Det ska alltså inte vara möjligt för en försäkrad att bli kom-
penserad genom både sjukpenning och rehabiliteringspenning för 
samma period. 

Utredningens överväganden finns i avsnitt 22.1.1. 
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8 § 

Paragrafen är ändrad. 
Av paragrafen framgår i vilken omfattning den försäkrade har rätt 

till rehabiliteringspenning. 
Ändringen i första stycket innebär att det förtydligas en försäkrad 

har rätt till rehabiliteringspenning för att ersätta den inkomstförlust 
han eller hon gör på grund av att han eller hon är förhindrad att skaffa 
inkomst genom arbete till följd av deltagande i arbetslivsinriktad reha-
bilitering. 

Utgångspunkten för rätten till rehabiliteringspenning är alltså om 
den försäkrade, ifall han eller hon inte hade genomgått rehabiliter-
ingsinsatsen, hade haft inkomst genom arbete. Arbetslösa kompen-
seras för inkomstförlust om de har nedsatt arbetsförmåga och är för-
hindrade att söka och ta förvärvsarbete p.g.a. att de genomgår arbets-
livsinriktad rehabilitering.  

Beräkningen av inkomstförlusten ska baseras på omfattningen av 
den arbetstid som leder till inkomstförlusten. Den tid som den för-
säkrade behöver avstå från att arbeta, avrundat nedåt till hela timmar, 
ska ersättas genom rehabiliteringspenning i motsvarande antal timmar. 
Bedömningen av hur mycket tid den försäkrade behöver avstå från 
förvärvsarbete ska göras utifrån innehållet i rehabiliteringsplanen. 
I denna ska anges när, i vilken omfattning per dag och hur länge reha-
biliteringsinsatsen planeras pågå.  

Rehabiliteringspenningen är således inte bunden till fjärdedelar, 
utan bestäms i stället steglöst utifrån den arbetstidsförlust som den 
försäkrade gör en given period för att han eller hon deltar i arbets-
livsinriktad rehabilitering och därmed har nedsatt arbetsförmåga. 
Systemet hindrar inte att ersättningen i ett enskilt fall ändå kan be-
stämmas efter en skala baserad på fjärdedelar, men tillåter även till 
exempel en mer flexibel, successiv upptrappning av den försäkrades 
arbetsinsats vartefter personen får förbättrad arbetsförmåga. 

Utredningens överväganden finns i avsnitt 22.1.1. 

12 § 

Paragrafen är ändrad. 
Av paragrafen framgår hur rehabiliteringspenningen ska samord-

nas med vissa andra socialförsäkringsförmåner. 
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Ändringen i första stycket är en följdändring av införandet av 3 a §. 
Enligt denna paragraf ska den försäkrade endast få ersättning i form 
av rehabiliteringspenning för tid då han eller hon har rätt till både 
rehabiliteringspenning och sjukpenning samtidigt. Det kommer där-
med inte vara möjligt för en försäkrad att för samma tid få både reha-
biliteringspenning och sjukpenning. 

Utredningens överväganden finns i avsnitt 22.1.1. 

14 § 

Paragrafen är ändrad. 
I paragrafen ges information om för vilka kostnader rehabiliter-

ingsbidraget lämnas samt om en upplysningsbestämmelse för reger-
ingen eller den myndighet regeringen bestämmer att meddela ytter-
ligare föreskrifter avseende detta bidrag.  

Förändringen består i att det särskilda bidraget i stället benämns 
som rehabiliteringsbidrag. Det införs också en hänvisning till 3 § för 
att det tydligare ska framgå vilken rehabilitering som ger rätt till 
rehabiliteringsbidrag. Utöver hänvisningen till 3 § anges även att reha-
biliteringsbidrag kan beviljas en försäkrad som har sjukersättning eller 
aktivitetsersättning och genomgår rehabilitering. Tillägget görs efter-
som denna grupp försäkrade inte har nedsatt arbetsförmåga bedömd 
enligt 27 kap. och därmed inte ingår gruppen som avses i 3 §. 

Utredningens överväganden finns i avsnitt 22.1.2 och 22.1.4. 

15 § 

Paragrafen är ny. 
I bestämmelsen anges vilka paragrafer om sjukpenning i 27 och 

28 kap. SFB som är tillämpliga för försäkrade som omfattas av be-
stämmelsen om rätt till rehabiliteringspenning enligt 3 a §. 

Enligt 3 a § kan en försäkrad som har rehabiliteringsersättning få 
ersättning i form av rehabiliteringspenning även för nedsatt arbets-
förmåga utöver den tid som han eller hon genomgår arbetslivsinrik-
tad rehabilitering. I ett sådant fall ska den försäkrade beviljas rehabi-
literingspenning och inte sjukpenning. När den situation som anges 
i 3 a § är aktuell ska vissa bestämmelser om sjukpenning och beräk-
ning av sjukpenning tillämpas för den försäkrade som omfattas av 
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bestämmelsen. Den försäkrade ska inte försättas i vare sig ett bättre 
eller sämre läge än vad som hade varit fallet om han eller hon i stället 
för rehabiliteringspenning hade varit aktuell för sjukpenning. De 
bestämmelser som är aktuella är de i 27 kap. om sjukresor (5 §), sam-
ordning med sjuklön (9 §), sjukpenning vid kortare sjukdomsfall 
(10–16 §§), sjukanmälan (17–18 §§), krav på läkarintyg efter sjunde 
dagen (25 §), karensavdrag (27 och 27 a §§), allmänt högriskskydd 
(39 och 39 a §§), särskilt högriskskydd (40–44 §§), utbetalning till 
arbetsgivare m.m. (59–61 §§). Därutöver ska vissa bestämmelser i 
28 kap. tillämpas. Det är fråga om beräkningsunderlag (8 §), arbets-
tidsberäknad sjukpenning (12–18 §§), samordning med samtidig lön 
(19–21 §§)  

Utredningens överväganden finns i avsnitt 22.1.1. 

31 a kap. 

4 § 

Paragrafen är ändrad. 
Av bestämmelsen framgår under vilka omständigheter en försäkrad 

har rätt till rehabiliteringspenning i särskilda fall. 
Ändringen består i att en försäkrad har rätt till rehabiliterings-

penning i särskilda fall under sådana förhållanden som anges i 31 kap. 
3 a §, utöver den situation som anges i 31 kap. 3 §. Det innebär att 
en försäkrad som genomgår arbetslivsinriktad rehabilitering och är 
beviljad rehabiliteringspenning i särskilda fall till någon del kommer 
att få rehabiliteringspenning i särskilda fall i stället för sjukpenning i 
särskilda fall i en situation där den försäkrade har nedsatt arbets-
förmåga utöver deltagandet i rehabiliteringen och uppfyller kriterierna 
för rätt till sjukpenning i särskilda fall. Detta motsvarar vad som gäller 
för huvudformen av rehabiliteringspenning i 31 kap.  

Utredningens överväganden finns i avsnitt 22.1.1. 

7 § 

Paragrafen är ändrad. 
Av paragrafen framgår med vilket belopp rehabiliteringspenning 

i särskilda fall högst kan lämnas. 
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Ändringen är en följd av att rehabiliteringspenning enligt 31 kap. 
8 § föreslås kunna lämnas steglöst avrundat till hela timmar. 

Att rehabiliteringspenning i särskilda fall kan lämnas med högst 
160 kronor per dag vid hel förmån är oförändrat, likaså de tidigare i 
lagtexten angivna högsta beloppen vid respektive förmånsnivå. Änd-
ringen består i att förmånen inte längre är låst till dessa nivåer. Vid 
partiell förmån ska alltså det högsta ersättningsbeloppet beräknas på 
så sätt att nivån på vilken förmån beviljats ska sättas i proportion till 
160 kronor. På samma sätt som tidigare kommer alltså exempelvis 
ersättningsbeloppet vid en fjärdedels nivå vara högst 40 kronor per 
dag. 

Utredningens överväganden finns i avsnitt 22.1.1. 

31 b kap. 

1 §  

Kapitel 31 b är nytt. 
Kapitlet behandlar den nya förmånen preventionsersättning. Kapit-

lets uppbyggnad är modellerat utifrån kapitel 31 om rehabiliterings-
ersättning, men med vissa avvikelser. 

Paragrafen är ny. 
Bestämmelsen redogör för innehållet i kapitlet och i vilka bestäm-

melser de olika delarna av preventionsersättningen regleras.  
Utredningens överväganden finns i avsnitt 22.2. 

2 § 

Paragrafen är ny.  
I bestämmelsen redogörs för de former preventionsersättning 

kan lämnas. Liksom för rehabiliteringsersättningen enligt 31 kap. är 
preventionsersättningen uppdelad i två former: preventionspenning 
och preventionsbidrag. De närmare förutsättningarna för att sådan 
ersättning ska kunna lämnas framgår av 3 §. 

Preventionspenningen avser att ersätta inkomstförlust för en för-
säkrad som deltar i insatser i förebyggande syfte. Dessa insatser kan 
vara av såväl medicinsk som arbetslivsinriktad karaktär.  
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Preventionsbidraget är modellerat utifrån det rehabiliteringsbidrag 
(tidigare särskilda bidrag) som kan lämnas till en försäkrad för mer-
kostnader i samband med arbetslivsinriktad rehabilitering enligt 31 kap. 
14 §. Preventionsbidrag kan lämnas till en försäkrad som har kostna-
der i samband med sådana förebyggande åtgärder som anges i 3 §. 
I den nya 5 § anges att Regeringen eller den myndighet som regeringen 
bestämmer med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen kan meddela före-
skrifter om preventionsersättning vid utbildning. 

Utredningens överväganden finns i avsnitt 22.2. 

3 § 

Paragrafen är ny.  
I bestämmelsen redogörs för de situationer då en försäkrad har rätt 

till preventionsersättning. Det ska vara fråga om en åtgärd av medi-
cinsk eller arbetslivsinriktad karaktär, eller en kombination av de 
båda, som genomförs i förebyggande syfte. Med sådant syfte avses 
att åtgärden ska förebygga uppkomsten av sjukdom, förkorta sjuk-
domstid och/eller förhindra nedsättning av den försäkrades arbets-
förmåga. Eftersom det ska vara fråga om en förebyggande åtgärd ska 
preventionsersättning användas i de fall då den försäkrade inte har 
nedsatt arbetsförmåga. Har arbetsoförmåga redan uppstått kan den 
försäkrade i stället ha rätt till sjukpenning eller rehabiliteringsersätt-
ning. Detta innebär inte att nedsatt arbetsförmåga utgör ett hinder 
för att få preventionsersättning parallellt med sjukpenning eller reha-
biliteringspenning; en försäkrad kan exempelvis ha partiellt nedsatt 
arbetsförmåga till följd av sjukdom men vara i behov av en förebyg-
gande åtgärd på den del där arbetsförmågan inte är nedsatt. Ersätt-
ningsformen är emellertid inte avsedd att användas vid rehabiliterande 
åtgärder där syftet med åtgärden uteslutande är att den försäkrade 
ska få eller återfå arbetsförmåga. En effekt av en förebyggande åtgärd, 
exempelvis en viss medicinsk behandling, kan dock bli att också arbets-
förmågan generellt förbättras. 

En medicinsk behandling eller rehabilitering i förebyggande syfte 
ska vara ordinerad av läkare. Det är således inte möjligt för en enskild 
försäkrad att utan sådan ordination påbörja en behandling som kan 
ge rätt till ersättning. Den sjukdom som kan befaras uppkomma ska 
vara av sådan art att den kan förväntas leda till nedsättning av arbets-
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förmågan. Den medicinska behandlingen eller rehabiliteringen ska 
av vårdgivaren bedömas vara lämplig och, enligt de riktlinjer som styr 
hälso- och sjukvårdens verksamhet, vara grundad i vetenskap och be-
prövad erfarenhet. Vårdgivarens medicinska bedömning ska, om den 
är adekvat beskriven och inget framkommit som gett anledning att 
ifrågasätta bedömningen, godtas. 

En arbetslivsinriktad åtgärd som kan ge rätt till preventionsersätt-
ning förutsätter den försäkrades aktiva medverkan. Åtgärden ska vara 
nödvändig för att ett eller flera av syftena i paragrafen ska kunna upp-
nås. Åtgärderna kan vara av skiftande slag och ha ett mångfacetterat 
innehåll. Avgörande för om rätt till ersättning föreligger är om den 
försäkrade riskerar sjukdom eller att få nedsatt arbetsförmåga på grund 
av sjukdom och om den aktuella behandlingen eller förebyggande in-
satsen i hans eller hennes fall kan förväntas förebygga sjukdomen, 
förkorta sjukdomstid eller förhindra arbetsoförmåga. Det ska således 
föreligga en risk för att sjukdom eller arbetsoförmåga uppkommer 
om den aktuella insatsen inte genomförs och de ordinerade åtgärderna 
ska förväntas minska denna risk. 

Av andra stycket framgår att de arbetslivsinriktade åtgärder inte får 
avse sådana förebyggande åtgärder som arbetsgivaren har skyldighet 
att vidta enligt arbetsmiljölagen (1977:1170), Arbetsmiljöverkets före-
skrifter eller annan författning. Avsikten med preventionsersättning 
är inte att en försäkrade ska kunna få sådan ersättning i stället för lön 
för deltagande i åtgärder som ligger inom arbetsgivarens arbetsmiljö-
ansvar. Sådana förebyggande åtgärder ska därför typiskt sett också 
vara prövade och uttömda innan åtgärder som kan medföra rätt till 
preventionsersättning kan bli aktuella.  

Av tredje stycket framgår att en preventionsplan ska upprättas av 
Försäkringskassan i de fall en försäkrad är i behov av någon av de åt-
gärder som anges i första stycket. Med åtgärder avses medicinsk be-
handling och rehabilitering samt förebyggande åtgärder av arbets-
livsinriktad karaktär. En sådan plan ska till sitt syfte och innehåll 
motsvara vad som är angivet för rehabiliteringsplan i 30 kap. 12–14 §§. 
Det innebär att planen i den utsträckning det är möjligt ska upprättas 
i samråd med den försäkrade. 

En preventionsplan ska ange 
1. de förebyggande åtgärder som ska komma i fråga, 
2. vem som har ansvaret för åtgärderna, 
3. en tidsplan för åtgärderna, och 
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4. de uppgifter i övrigt som behövs för att genomföra rehabiliter-
ingen.  

Försäkringskassan ska fortlöpande se till att en preventionsplan följs 
och att det vid behov görs ändringar i den. 

Utredningens överväganden finns i avsnitt 22.2.1, 22.2.3 och 22.2.8. 

4 § 

Paragrafen är ny.  
Paragrafen motsvarar 31 kap. 4 § som reglerar när rehabiliterings-

ersättning som längst kan lämnas. Samma begränsning ska gälla för 
preventionsersättning, och ska alltså som längst kunna lämnas till 
och med månaden före den när den försäkrade fyller 65 år. 

Utredningens överväganden finns i avsnitt 22.2.10. 

5 § 

Paragrafen är ny.  
I bestämmelsen, som till sitt innehåll motsvarar 31 kap. 6 § om 

rehabiliteringsersättning, anges att regeringen eller den myndighet 
som regeringen bestämmer med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen 
kan meddela föreskrifter om preventionsersättning vid utbildning.  

Utredningens överväganden finns i avsnitt 22.2.10. 

6 § 

Paragrafen är ny. 
Bestämmelsen berör situationen att en familjehemsförälder får 

ersättning för vården av barn som omfattas av uppdraget för tid när 
preventionspenning kommer i fråga. 

En regel med motsvarande innehåll finns i fråga om sjukpenning, 
se 27 kap. 8 §, och för rehabiliteringsersättning, se 31 kap. 7 §. Sam-
ma begränsning ska gälla för rätten till preventionspenning. 

Utredningens överväganden finns i avsnitt 22.2.10. 
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7 § 

Paragrafen är ny.  
Bestämmelsen reglerar förutsättningarna för att preventionspen-

ning ska kunna beviljas. Det krävs att en försäkrad behöver avstå från 
förvärvsarbete under viss dag och därigenom också gör inkomstförlust. 
För en arbetslös försäkrad krävs att han eller hon till följd av åtgär-
den behöver avstå från att söka eller ta arbete och därmed gör inkomst-
förlust till följd av exempelvis utebliven arbetslöshetsersättning eller 
aktivitetsstöd. Orsaken till att den försäkrade behöver avstå från för-
värvsarbete ska vara någon av de åtgärder som anges i 3 §. Ersättning 
lämnas för den tid som åtgärder tar i anspråk och hindrar den försäk-
rade från förvärvsarbete. I detta ingår också tid när den försäkrade 
t.ex. till följd av nödvändiga förberedelser inför eller åtgärder efter en 
behandling är förhindrad att förvärvsarbeta liksom för restid i omedel-
bar anslutning till ett behandlingstillfälle. För rätt till rehabiliterings-
penning enligt denna paragraf krävs inte att den försäkrade ska ha 
behövt avstå från förvärvsarbete åtminstone två timmar under en dag 
och därmed gått miste om minst en fjärdedel av sin dagsinkomst. 
Preventionspenningen skiljer sig på så sätt från vad som gällt för sjuk-
penning i förebyggande syfte eller rehabiliteringspenning. Tidsåt-
gången för vilket ersättning kan beviljas ska däremot avrundas nedåt 
till hela timmar. 

Utredningens överväganden finns i avsnitt 22.2.4. 

8 § 

Paragrafen är ny.  
I paragrafen anges genom hänvisning till flera paragrafer i 27 kap. 

och 28 kap. hur preventionspenningen ska beräknas. Ersättningens 
storlek är densamma som för sjukpenning och rehabiliteringspenning. 

Utredningens överväganden finns i avsnitt 22.2.4. 

9 § 

Paragrafen är ny.  
Bestämmelsen reglerar de fall där en försäkrad får inkomst i egen-

skap av familjehemsförälder och att ersättning i sådant fall ska beräk-
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nas på en SGI som inte omfattar den ersättningen. Bestämmelsen 
motsvarar vad som gäller för rehabiliteringsersättningen och som 
regleras i 31 kap. 11 §. 

Utredningens överväganden finns i avsnitt 22.2.10. 

10 § 

Paragrafen är ny. 
Bestämmelsen avser samordning med andra förmåner från social-

försäkringen. 
Av första stycket framgår att den ersättning i form av preventions-

penning som en försäkrad får ska minskas med det belopp den för-
säkrade får för samma tid i form av bl.a. föräldrapenningförmån, 
sjukpenning, arbetsskadeersättning eller studiestöd. 

Av andra stycket framgår att det som föreskrivs i första stycket 
även gäller för motsvarande förmån som lämnas till den försäkrade 
på grundval av utländsk lagstiftning. 

Bestämmelsen motsvarar vad som gäller för samordning för rehabili-
teringspenning. 

Utredningens överväganden finns i avsnitt 22.2.10. 

11 §  

Paragrafen är ny.  
Bestämmelsen motsvarar vad som gäller för rehabiliteringspenningen 

och som regleras i 31 kap. 13 §. Reglerna om arbetsgivarinträde och 
inträde av staten i vissa gäller också för sjukpenningen. 

Utredningens överväganden finns i avsnitt 22.2.10. 

12 §  

Paragrafen är ny.  
Bestämmelsen motsvarar 31 kap. 14 § som rör det föreslagna reha-

biliteringsbidraget. I paragrafen anges att regeringen eller den myn-
dighet som regeringen bestämmer med stöd av 8 kap. 7 § regerings-
formen kan meddela ytterligare föreskrifter om sådant bidrag. 

Utredningens överväganden finns i avsnitt 22.2.10. 
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31 c kap. 

1 §  

Kapitel 31 c är nytt. 
Kapitlet behandlar den nya förmånen preventionspenning i sär-

skilda fall. Kapitlets uppbyggnad är modellerat utifrån kapitel 31 a om 
rehabiliteringspenning i särskilda fall, men med vissa avvikelser. 

Paragrafen är ny.  
I paragrafen finns en innehållsförteckning över vilka bestämmelser 

som återfinns i de olika paragraferna i det nya kapitlet.  
Utredningens överväganden finns i avsnitt 22.2.6 och 22.2.10. 

2 §  

Paragrafen är ny. 
I paragrafen anges att bestämmelserna i 31 b kap. gäller även i fråga 

om preventionspenning i särskilda fall, om inte något annat följer av 
bestämmelserna i det nya 31 c kap. Det innebär att de bestämmelser 
som finns om preventionspenning i 31 b kap. även gäller med avse-
ende på preventionspenning i särskilda fall, om inte något annat anges 
i bestämmelserna i 31 c kap. 

Utredningens överväganden finns i avsnitt 22.2.10. 

3 §  

Paragrafen är ny.  
I paragrafen beskrivs vilka försäkrade som ska ha rätt till preven-

tionspenning i särskilda fall.  
Utredningens överväganden finns i avsnitt 22.2.6. 

4 §  

Paragrafen är ny. 
I paragrafens första stycke anges förutsättningarna för rätten till 

preventionspenning i särskilda fall. För att kraven ska vara uppfyllda 
krävs att en försäkrad på grund av bestämmelserna om sjukpenning-
grundande inkomst i socialförsäkringsbalken inte skulle ha rätt till 
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hel preventionspenning motsvarande vad som för sjukpenning på 
fortsättningsnivån medför en sjukpenning om minst 160 kronor per 
kalenderdag. Skälet till att begreppet ”kalenderdag” används är att 
bedömningen av om en försäkrad uppfyller förutsättningarna för att 
ha rätt till rehabiliteringspenning i särskilda fall ska göras i förhål-
lande till veckans alla dagar. Vidare framgår att för att över huvud taget 
kunna omfattas av rätten till förmånen, krävs också att den försäk-
rade genomgår sådan åtgärd i som framgår av bestämmelserna i 
31 b kap. 3 §.  

Utredningens överväganden finns i avsnitt 22.2.6. 

5 § 

Paragrafen är ny. 
Rätten till förmånen inträder från och med dagen efter den då 

rätten till aktivitetsersättning för en försäkrad som har fyllt 30 år, 
eller tidsbegränsad sjukersättning enligt övergångsbestämmelserna i 
4 kap. 31 § lagen om införande av socialförsäkringsbalken, har upp-
hört. Det innebär att en försäkrad som var beviljad tidsbegränsad sjuk-
ersättning under den period detta var möjligt har rätt till preven-
tionspenning i särskilda fall om inte rätten har förlorats enligt 13 §.  

Utredningens överväganden finns i avsnitt 22.2.6. 

6 § 

Paragrafen är ny. 
I paragrafen anges de belopp som preventionspenning i särskilda 

fall högst kan lämnas med per dag. Beloppets storlek är avhängigt av 
om den försäkrade samtidigt har rätt till preventionspenning baserat 
på en sjukpenninggrundande inkomst enligt 31 b kap. Om så är fallet 
ska preventionspenningen i särskilda fall minskas med det belopp som 
lämnas med utgångspunkt i den försäkrades sjukpenninggrundande 
inkomst. Beloppets storlek är också avhängigt om den försäkrade får 
sjukersättning till någon del. Se vidare författningskommentaren till 
31 a kap. 8 och 9 §§.  

Utredningens överväganden finns i avsnitt 22.2.6. 
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7 § 

Paragrafen är ny. 
Av paragrafen framgår att preventionspenning i särskilda fall 

lämnas för sju dagar per vecka. Ersättningen ska således kunna ut-
betalas för varje dag som den försäkrade genomgår en sådan åtgärd 
som anges i 31 b kap. 3 §.  

Utredningens överväganden finns i avsnitt 22.2.6. 

8 §  

Paragrafen är ny. 
I paragrafen finns beräkningsregler för preventionspenning i sär-

skilda fall. Om inte annat följer av 9 §, gäller enligt punkten 1 att för 
en försäkrad för vilken en sjukpenninggrundande inkomst inte kan 
fastställas, uppgår preventionspenning i särskilda fall för hel dag till 
160 kronor. vid hel förmån, 120 kronor vid tre fjärdedels förmån, 
80 kronor vid halv förmån och 40 kronor vid en fjärdedels förmån. 
För en försäkrad som har en preventionspenning som grundar sig på 
en sjukpenninggrundande inkomst enligt 31 b kap. (i lagtexten ”annan 
försäkrad än den som avses i 1,”) ska enligt punkten 2 rehabiliter-
ingspenning i särskilda fall per dag motsvara differensen mellan 160, 
120, 80 respektive 40 kronor och den rehabiliteringspenning som 
lämnas per dag enligt 31 kap.  

Utredningens överväganden finns i avsnitt 22.2.6. 

9 § 

Paragrafen är ny. 
Paragrafen innehåller bestämmelser om hur beräkning av preven-

tionspenning i särskilda fall ska göras när sjukersättning lämnas till 
den försäkrade. Av första stycket framgår med vilken nivå hel preven-
tionspenning i särskilda fall högst kan uppgå till per hel dag när en 
försäkrad får partiell sjukersättning.  

I andra stycket finns bestämmelser om det högsta belopp som kan 
lämnas i form av partiell preventionspenning i särskilda fall till en 
försäkrad som under del av dag genomgår en åtgärd som kan ge rätt 
till preventionspenning i särskilda fall samtidigt som han eller hon 
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får sjukersättning. När preventionspenning i särskilda fall ska lämnas 
i ett sådant fall, lämnas ersättningen med ett belopp som motsvarar 
den del av en hel dag, motsvarande åtta timmar, som de aktuella 
åtgärden har pågått och förhindrat den försäkrade från förvärvs-
arbete. Av 31 b kap. 7 § framgår att denna tid ska avrundas nedåt till 
hel timme. Detta medför att preventionspenning i sådant fall betalas 
ut med ett belopp som motsvarar ett antal åttondelar av 160, 120, 80 
respektive 40 kronor, beroende på åtgärdens tidsåtgång, och där 
varje timme motsvarar en åttondel. Beloppets storlek är alltså bero-
ende av den förmånsnivå med vilken rehabiliteringspenning i sär-
skilda fall ska lämnas.  

Av tredje stycket framgår hur beräkningen av preventionspenning 
i särskilda fall ska göras när det till den försäkrade också ska lämnas 
preventionspenning enligt 31 b kap. socialförsäkringsbalken. I ett 
sådant fall ska det belopp på preventionspenning i särskilda fall som 
räknats fram enligt första eller andra styckena i paragrafen, minskas 
med den preventionspenning som den försäkrade ska få enligt 31 b kap.  

Utredningens överväganden finns i avsnitt 22.2.6. 

10 § 

Paragrafen är ny. 
Paragrafen innehåller bestämmelser om hur preventionspenning 

i särskilda fall ska beräknas när den försäkrade för samma tid får liv-
ränta enligt bestämmelserna i 41 eller 43 kap. socialförsäkringsbalken.  

Utredningens överväganden finns i avsnitt 22.2.10. 

11 § 

Paragrafen är ny. 
I 31 b kap. 8 §, som rör beräkning av preventionspenning som 

baseras på en sjukpenninggrundade inkomst, hänvisas till 27 kap. 
21–24 §§, som handlar om förmånstiden för sjukpenning på normal-
nivån (80 procent av den sjukpenninggrundande inkomsten) och fort-
sättningsnivån (75 procent av den sjukpenninggrundande inkomsten). 
Av dessa bestämmelser framgår i vilka situationer som sjukpenning 
kan betalas ut. På grund av hänvisningen från 31 b kap. 8 § till dessa 
bestämmelser tillämpas dessa även för preventionspenning. Preven-
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tionspenning i särskilda fall ska dock inte lämnas på normal- eller 
fortsättningsnivån, utan för denna form av preventionspenning gäller 
särskilda belopp enligt de föreslagna beräkningsbestämmelserna i 
31 c kap. 8 och 9 §§. Preventionspenning i särskilda fall ska emel-
lertid jämställas med sjukpenning på normalnivån respektive fort-
sättningsnivån när det gäller förmånstiden för denna förmån.  

Utredningens överväganden finns i avsnitt 22.2.6. 

12 § 

Paragrafen är ny. 
Av paragrafens första stycke framgår i vilka situationer som en 

försäkrad ska kunna behålla rätten till preventionspenning i särskilda 
fall, när denna förmån inte lämnas till honom eller henne. Reger-
ingen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd 
av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om de villkor 
som gäller för att den försäkrade ska anses stå till arbetsmarknadens 
förfogande.  

Enligt andra stycket behåller en försäkrad rätten till preventions-
penning i särskilda fall endast om denna rätt inte upphör på grund av 
att det för den försäkrade har bestämts eller skulle ha kunnat be-
stämmas en sjukpenninggrundande inkomst som uppgår till minst 
80 300 kronor.  

Utredningens överväganden finns i avsnitt 22.2.6. 

13 § 

Paragrafen är ny. 
I paragrafen anges att rätten till preventionspenning i särskilda fall 

upphör när det för den försäkrade har bestämts eller skulle ha kunnat 
bestämmas en sjukpenninggrundade inkomst som uppgår till minst 
80 300 kronor. Bestämmelserna innebär att när en försäkrad börjar 
förvärvsarbeta och den sjukpenninggrundande inkomsten har bestämts 
eller skulle ha kunnat bestämmas till minst 80 300 kronor, upphör 
rätten till preventionspenning i särskilda fall. Även om en försäkrad 
därefter skulle minska sin arbetstid och det för honom eller henne 
då skulle kunna fastställas en lägre sjukpenninggrundande inkomst, 
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kan han eller hon inte återfå rätten till preventionspenning i särskilda 
fall.  

Utredningens överväganden finns i avsnitt 22.2.6. 

14 § 

Paragrafen är ny. 
Av paragrafen framgår att de bestämmelser som gäller om arbets-

givarinträde m.m. för preventionspenning enligt 31 b kap. 11 §, inte 
ska gälla för preventionspenning i särskilda fall.  

Utredningens överväganden finns i avsnitt 22.2.10. 

33 kap. 

1 § 

Paragrafen är ändrad. 
I paragrafen finns en innehållsförteckning över vilka bestämmelser 

som återfinns i de olika paragraferna i kapitlet. 
I hänvisningarna till bestämmelsernas olika ämnesområden finns 

nu även en hänvisning till bestämmelsen om arbetsmarknadspolitiskt 
ramprogram för unga med aktivitetsersättning i 20 a §. 

Utredningens överväganden finns i avsnitt 16.3.4. 

5 § 

Paragrafen är ändrad. 
Paragrafen avser de gemensamma villkor som gäller för rätt till 

sjukersättning och aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga.  
Bestämmelsens andra stycke är nytt och innehåller ett kodifierat 

beviskrav för kravet på den försäkrades nedsatta arbetsförmåga, näm-
ligen att sannolika skäl ska tala för att den försäkrades arbetsförmåga 
är nedsatt. Sannolika skäl har samma innebörd som att det är sanno-
likt att arbetsförmågan är nedsatt.  

Utredningens överväganden finns i avsnitt 8.5 och 12.3. 
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6 § 

Paragrafen är ändrad. 
Bestämmelsen innehåller de kriterier för arbetsförmågenedsätt-

ningens varaktighet som måste vara uppfyllda för att sjukersättning 
ska kunna beviljas.  

I första stycket första meningen redogörs för varaktighetskriteriet. 
Kravet på att arbetsförmågan ska vara nedsatt för viss tid och kravet 
på att rehabiliteringsåtgärder inte ska bedömas kunna leda till åter-
fående av arbetsförmågan har separerats, från att tidigare varit beskrivna 
i samma mening. Det tydliggörs därmed att det är fråga om två olika 
steg i bedömningen.  

Begreppet stadigvarande ersätts med att arbetsförmågan ska vara 
nedsatt under överskådlig tid. Det nya begreppet utgör ett förtydli-
gande av nuvarande varaktighetskriterium och vad överskådligheten 
i begreppet ska anses innebära. I tidigare förarbeten har begreppet 
”stadigvarande” definierats som ”all överskådlig framtid”.1 Arbets-
förmågans nedsättning ska bedömas vara långvarig och nedsättningen 
ska bedömas bestå under överskådlig framtid. Bedömningen av om 
det är sannolikt att arbetsförmågan kan anses vara nedsatt under över-
skådlig tid ska som utgångspunkt baseras på hälso- och sjukvårdens 
bedömning av sjukdomstillståndet och vilken prognos som kan göras 
i det individuella fallet. Med överskådlig tid ska förstås så långt som 
en försäkringsmedicinsk prognos av den nedsatta arbetsförmågan kan 
göras, samtidigt som perioden fortfarande ska vara överblickbar. Kopp-
lingen till den nuvarande, i tillämpning och rättspraxis etablerade, 
beskrivningen från förarbetena att arbetsförmågan ska vara nedsatt 
under all överskådlig framtid är avsiktlig. Liksom tidigare begrepp 
innebär inte överskådlig tid livslångt eller till pensionsåldern (se 
HFD 2011 ref. 63).  

I andra meningen har ett tillägg gjorts. I nuvarande formulering 
av bestämmelsen anges att rehabiliteringsåtgärder inte bedöms kunna 
leda till att den försäkrade återfår någon arbetsförmåga. Det är emel-
lertid inte säkert att den försäkrade tidigare har haft någon arbets-
förmåga utan kan ha saknat sådan under hela sitt liv. Vid bedömningen 
av om rehabiliteringsåtgärder kan medföra arbetsförmåga hos den för-
säkrade ska utöver återfående av sådan arbetsförmåga även beaktas 
om den försäkrad kan få arbetsförmåga genom sådana åtgärder.  

 
1 Prop. 2007/08:136 s. 103. 
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I samma mening anges vidare att det ska kunna antas att möjlig-
heterna att få eller återfå arbetsförmågan genom rehabiliteringsåtgär-
der inte kommer att leda till att den försäkrade återfår arbetsförmå-
gan i ett sådant arbete som anges i 10 §. Detta krav är utöver att 
arbetsförmågan ska vara nedsatt under överskådlig tid. Med rehabi-
literingsåtgärder avses i huvudsak medicinsk eller arbetslivsinriktad 
rehabilitering. Skrivningen att sådana åtgärder ska kunna antas inte 
leda till att den försäkrade återfår arbetsförmågan är ny. Genom 
uttrycket klargörs att uppställda beviskravet i denna fråga innebär en 
bevislättnad för den enskilde. 

Förändringen i samma mening att den försäkrade ska kunna antas 
få eller återfå ”arbetsförmågan”, i stället för som tidigare ”någon arbets-
förmåga”, utgör ett förtydligande av att den försäkrade ska kunna antas 
återfå arbetsförmåga motsvarande det arbetsutbud han eller hon 
hade före den tidpunkt som ansökan avser för att sjukersättning ska 
kunna nekas på denna grund. Normalt innebär detta arbetsförmåga 
motsvarande mer än tre fjärdedelar, men om en försäkrad sedan tidi-
gare exempelvis är beviljad partiell sjukersättning avses återstående 
arbetsutbud. Om en försäkrad endast kan antas återfå delar av arbets-
förmågan efter rehabilitering är det dock möjligt att bevilja partiell 
sjukersättning.  

Med hänvisningen till 10 § avses att det ska krävas att den försäk-
rade får arbetsförmåga eller återfår arbetsförmågan i ett arbete som 
är normalt förekommande på arbetsmarknaden för att ansökan ska 
kunna avslås med hänsyn till att det finns återstående rehabiliterings-
åtgärder. Det räcker således inte att arbetsförmågan genom rehabili-
tering förbättras tillräckligt för att den försäkrade skulle kunna för-
sörja sig i ett skyddat arbete eller en anställning med lönebidrag, om 
inte ett sådant arbete är tillgängligt för den försäkrade. Detta sam-
manfaller med hur den försäkrades nuvarande arbetsförmåga ska be-
dömas vid prövningen av rätt till ersättningen och det arbetsmark-
nadsbegrepp som då ska tillämpas. Såväl arbetsförmågebedömningen 
som rehabiliteringsbedömningen ska alltså göras enligt samma arbets-
marknadsbegrepp. 

I andra stycket, som är nytt, anges att det vid bedömningen av var-
aktighetskriteriet är uppfyllt ska bortses från om den försäkrade kan 
få eller återfå arbetsförmåga vid en tidpunkt som infaller först efter 
det att han eller hon uppnått den ålder då sjukersättning som längst 
kan lämnas enligt 16 §. Det innebär att hela den period som utgör 
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överskådlig tid inte alltid ska beaktas för en försäkrad som närmar 
sig denna tidpunkt. Rehabiliteringsåtgärder som genomförs eller be-
döms få effekt först efter denna tidpunkt ska således inte heller 
beaktas vid bedömningen. Det ska alltså inte vara möjligt att avslå en 
ansökan om sjukersättning med motiveringen att den försäkrades 
arbetsförmåga bedöms kunna återfås vid en tidpunkt som infaller 
först efter det att den försäkrade uppnått den ålder då sjukersättning 
som längst kan lämnas enligt 16 §. 

Utredningens överväganden behandlas i avsnitt 8.2, 8.3 och 8.5. 

6 a § 

Paragrafen är ny. 
Bestämmelsen reglerar de villkor som gäller för att en försäkrad 

ska omfattas av reglerna för äldre försäkrade. 
Den försäkrade ska för det första ha uppnått åldern då det återstår 

som mest fem år till den tidpunkt då sjukersättning som längst kan 
utbetalas enligt 16 §. Härvid ska hel månad räknas. Om den försäk-
rade exempelvis fyller 65 år den 15 juni 2030 har han eller hon enligt 
16 § som längst rätt till sjukersättning till och med maj 2030. Efter-
som beräkningen ska göras utifrån hela månader ska den försäkrade 
i detta fall anses omfattas av bestämmelsen i denna paragraf från och 
med den 1 maj 2025. 

Den försäkrade ska för det andra ha erfarenhet av arbete som är 
normalt förekommande på arbetsmarknaden. Med arbeten den för-
säkrade har erfarenhet av avses i normalfallet samtliga arbeten den 
försäkrade har haft genom anställning eller egen verksamhet under en 
tidsperiod om 15 år före den månad för vilken den försäkrade ansö-
ker om sjukersättning. Det innebär att exempelvis erfarenheter från 
oavlönad praktik inte ska beaktas eftersom sådan praktik i social-
försäkringsbalkens mening inte utgör arbete. Vid utbytesärenden 
ska 15 år före den månad då Försäkringskassan påbörjade utredningen 
om utbyte av sjukpenning till sjukersättning beaktas. 

Om den försäkrade inte har erfarenhet av arbete som är normalt 
förekommande på arbetsmarknaden under denna period, exempelvis 
om han eller hon har varit långtidsarbetslös eller endast haft skyd-
dade arbeten, ska han eller hon inte omfattas av reglerna för äldre 
försäkrade. I dessa fall ska i stället huvudregeln i 6 §, att arbetsför-
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mågan ska jämföras mot förvärvsarbete i en sådan angiven yrkes-
grupp som innehåller arbeten som är normalt förekommande på 
arbetsmarknaden, tillämpas utan att bedömningen begränsas till 
normalt förekommande arbeten den försäkrade har erfarenhet av. 

För en försäkrad som når upp till nämnda krav ska det dock enligt 
lagtexten i denna paragraf vid bedömningen enligt 6 § första stycket 
andra meningen endast beaktas sådana åtgärder som leder till att den 
försäkrade får eller återfår arbetsförmågan i ett sådant på arbetsmark-
naden normalt förekommande arbete som den försäkrade har erfaren-
het av eller annat lämpligt arbete som är tillgängligt för honom eller 
henne. 

Med skrivningen avses att den försäkrade ska få sina rehabiliterings-
möjligheter prövade endast gentemot sådana normalt förekommande 
arbeten på arbetsmarknaden som han eller hon har erfarenhet av eller 
annat lämpligt arbete som är tillgängligt för den försäkrade. Pröv-
ningen av vilka möjligheter som finns för att den försäkrades arbets-
förmåga ska kunna förbättras genom rehabilitering sammanfaller 
alltså med hur den försäkrades arbetsförmåga ska bedömas vid pröv-
ningen av rätt till ersättning och det arbetsmarknadsbegrepp som då 
ska tillämpas enligt 10 och 10 a §§. Det räcker således inte att arbets-
förmågan genom rehabilitering förbättras tillräckligt för att den för-
säkrade skulle kunna försörja sig i ett förvärvsarbete i en sådan angiven 
yrkesgrupp som innehåller arbeten som är normalt förekommande 
på arbetsmarknaden, om den försäkrade inte har erfarenhet av ett 
sådant förvärvsarbete. På samma sätt som för övriga försäkrade räcker 
det inte heller att arbetsförmågan kan förbättras tillräckligt för att 
den försäkrade skulle kunna försörja sig exempelvis i ett skyddat arbete 
eller genom en anställning med lönebidrag, om inte ett sådant arbete 
är tillgängligt för den försäkrade.  

För att ett arbete ska bedömas vara tillgängligt för den försäkrade 
krävs att han eller hon redan har ett sådant arbete, eller att det finns 
ett konkret erbjudande om arbete. Om situationen uppstår att en för-
säkrad som har en anställning genomgår rehabiliteringsåtgärder i en-
lighet med arbetsgivarens rehabiliteringsansvar, med målsättningen 
att han eller hon ska kunna återgå till samma arbetsgivare, men till 
ett arbete som den försäkrade inte har erfarenhet av, ska det arbetet 
anses vara tillgängligt för den försäkrade och ingå i den bedömning 
av arbetsförmågan som ska göras vid prövningen av rätt till sjukersätt-
ning. I dessa fall, med pågående rehabiliteringsåtgärder, kan ersättning 

1440 ( 2864 )



SOU 2021:69 Författningskommentar 

1261 

endast beviljas om åtgärder inte kan antas leda till att den försäkrade 
återfår arbetsförmågan före den tidpunkt då sjukersättning som längst 
kan lämnas. 

Utredningens överväganden finns i avsnitt 8.4. 

10 § 

Paragrafen är ändrad. 
Paragrafen reglerar vilket arbetsmarknadsbegrepp som gäller vid 

prövning av arbetsförmågans nedsättning för rätt till sjukersättning 
och aktivitetsersättning. 

Genom ändringen överensstämmer arbetsmarknadsbegreppet med 
vad som gäller för prövning av rätt till sjukpenning efter dag 180 i 
rehabiliteringskedjan (för anställda). Den föreslagna lydelsen mot-
svarar den i proposition 2020/21:171 föreslagna nya lydelsen av 27 kap. 
48 § socialförsäkringsbalken. Enligt förslagen kommer samma arbets-
marknadsbegrepp således att gälla för prövningen av den försäkrades 
arbetsförmåga, oavsett om det avser rätt till sjukpenning, sjukersätt-
ning eller aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga. Det för-
hållandet att den försäkrades arbetsförmåga ska bedömas mot normalt 
förekommande arbete i en angiven yrkesgrupp innebär ingen änd-
ring av vad som avses med förvärvsarbete som är normalt förekom-
mande på arbetsmarknaden. Den praxis som har utvecklats kring det 
tidigare begreppet avseende rätten till sjukpenning gäller således 
fortfarande, vilket även innebär att rättspraxis som avser tolkningen 
av sjukpenningens begrepp även kan ge ledning vid prövningen av 
rätt till sjukersättning eller aktivitetsersättning. 

Liksom vid bedömning av rätt till sjukpenning ska även beaktas 
sådant lämpligt arbete som är tillgängligt för den försäkrade. Detta 
innebär, liksom för bedömningen av rätt till sjukpenning, att en för-
säkrad som har ett lämpligt arbete ska få sin arbetsförmåga prövad 
mot detta arbete, även om det aktuella arbetet inte är normalt före-
kommande på arbetsmarknaden. Vid bedömningen av om ett arbete 
är tillgängligt för den försäkrade ska beaktas dels omständigheten att 
den försäkrade redan har ett arbete, dels om det finns ett konkret 
erbjudande om ett lämpligt arbete. En situation där arbete ska anses 
finnas tillgängligt kan uppstå exempelvis om en försäkrad är inskriven 
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hos Arbetsförmedlingen och har erbjudits en skyddad anställning på 
Samhall. 

Utredningens överväganden finns i avsnitt 8.1 och 12.1. 

10 a §  

Paragrafen är ny. 
Bestämmelsen avser äldre försäkrade och det arbetsmarknadsbe-

grepp som gäller för dessa försäkrade vid bedömningen av om arbets-
förmågan är nedsatt. 

Med uttrycket en försäkrad som avses i 6 a § menas försäkrade som 
både uppnått den ålder som anges i paragrafen och har erfarenhet av 
arbete som är normalt förekommande på arbetsmarknaden. Se vidare 
kommentaren till 6 a § för en närmare beskrivning av dessa begrepp. 

För försäkrade som på så sätt avses i 6 a § ska bedömningen av 
arbetsförmågans nedsättning enligt 10 § första stycket 1 endast göras 
mot sådana på arbetsmarknaden normalt förekommande arbeten 
som den försäkrade har erfarenhet av. Till skillnad från övriga för-
säkrade ska de som omfattas av regeln alltså få sin arbetsförmåga 
bedömd endast i förhållande till arbeten som de har erfarenhet av vid 
prövning av arbetsförmågan enligt det generella arbetsmarknads-
begreppet i 10 § första stycket 1. 

Eftersom hänvisningen i denna paragraf endast görs till 10 § första 
stycket 1 innebär en tillämpning av 10 a § inte någon inskränkning i 
bedömningen som ska göras enligt 10 § första stycket 2. Även för-
säkrade som omfattas av 10 a § ska därmed även få sin arbetsförmåga 
bedömd gentemot andra arbeten ifall de är lämpliga och tillgängliga 
för honom eller henne vid tidpunkten för prövningen av rätten till 
sjukersättning. Finns ett sådant tillgängligt arbete ska den försäk-
rades arbetsförmåga alltså jämföras även mot detta, även om han eller 
hon inte sedan tidigare har erfarenhet av det aktuella arbetet. För 
denna bedömning hänvisas till kommentaren till 10 §.  

Utredningens överväganden finns i avsnitt 8.4. 
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11 § 

Paragrafen är ändrad. 
I paragrafen anges hur bedömningen av den försäkrades arbets-

förmåga ska göras. 
Ändringen består i att en hänvisning till den nya 10 a § har införts.  
Utredningens överväganden finns i avsnitt 7.4. 

12 § 

Paragrafen är ändrad. 
I bestämmelsen anges att den försäkrades arbetsförmåga ska anses 

nedsatt under tid med behandling eller rehabilitering. 
Genom utredningens förslag om preventionsersättning avskaffas 

sjukpenning i förebyggande syfte och hänvisningen till 27 kap. 6 § 
tas därmed bort. En hänvisning till sådan behandling och rehabili-
tering som kan ge rätt till preventionsersättning enligt 31 b kap. 3 § 
har däremot lagts till. 

Paragrafen ändras även som en följd av att 20 a § införs. Genom 
denna följdändring framgår av paragrafen att under tid som den för-
säkrade genomgår insats som avses i 20 a § ska hans eller hennes arbets-
förmåga anses nedsatt i den utsträckning som insatsen hindrar honom 
eller henne från att förvärvsarbeta. Ändringen innebär att den försäk-
rades arbetsförmåga ska anses nedsatt under tid som den försäkrade 
deltar i insatser inom ramen för det föreslagna arbetsmarknadspoli-
tiska programmet för unga med aktivitetsersättning. 

Utredningens överväganden finns i avsnitt 16.3.4 och 22.2.1. 

20 a § 

Paragrafen är ny. 
I bestämmelsen redogörs för förutsättningarna för att en försäk-

rad som har beviljats aktivitetsersättning för nedsatt arbetsförmåga 
ska kunna delta i det nya arbetsmarknadspolitiska programmet för 
unga med aktivitetsersättning som föreslås införas.  

I första stycket anges Försäkringskassans skyldigheter att i samråd 
med Arbetsförmedlingen klarlägga den försäkrades möjligheter att 
delta i ramprogrammet. Utredningen av möjligheterna för den för-
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säkrade att tillgodogöra sig programmet ska ske snarast och senast 
efter 60 dagar från att beslutet har fattats. Bedömningen ska göras 
på sedvanligt sätt när det gäller klarläggande av om det finns rehabi-
literingsbehov för personer som får aktivitetsersättning.  

Av andra stycket framgår att i de fall den försäkrade inte bedöms 
kunna delta i programmet vid tidpunkten för klarläggandet enligt 
första stycket, ska det under ersättningsperioden fortlöpande utredas 
om den försäkrade kan delta programmet. 

I tredje stycket anges att klarläggande om möjligheterna för deltag-
ande i programmet inte behöver göras om det är uppenbart obehövligt. 

I fjärde stycket anges att regeringen eller den myndighet regeringen 
bestämmer med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen kan meddela ytter-
ligare föreskrifter om ramprogrammet för unga med aktivitetsersätt-
ning. 

Utredningens överväganden finns i avsnitt 16.3.4. 

36 kap. 

1 § 

Paragrafen är ändrad. 
I paragrafen anges vilka bestämmelser som finns i 36 kap. social-

försäkringsbalken. 
Ändringen är en följdändring av att det införs en ny bestämmelse, 

24 a §, i kapitlet. Genom ändringen införs även en beskrivning av vad 
denna bestämmelse handlar om. 

Utredningens överväganden finns i avsnitt 16.4.1. 

9 a § 

Paragrafen är ändrad. 
I paragrafen regleras möjligheten för försäkrade med aktivitets-

ersättning att behålla ersättningen under en prövotid för studier. 
Ändringarna i andra och tredje styckena innebär att prövotiden 

förlängs från sex till tolv kalendermånader. 
Utredningens överväganden finns i avsnitt 16.3.2. 

1444 ( 2864 )



SOU 2021:69 Författningskommentar 

1265 

12 § 

Paragrafen är ändrad. 
I bestämmelsen anges hur stor del av sjukersättningen eller aktivi-

tetsersättningen som får förklaras vilande vid förvärvsarbete respek-
tive studier och hur det ska bedömas på vilken nivå ersättningen ska 
förklaras vilande. 

Av det ändrade första stycket framgår att en försäkrads sjukersätt-
ning eller aktivitetsersättning vid förvärvsarbete kan vilandeförklaras 
till olika delar. Liksom tidigare kan ersättningen förklaras helt vilande 
eller till en sådan del som anges i 33 kap 9 §, dvs. i kvartiler. Nytt i 
stycket är att även mindre delar av ersättningen kan förklaras vilande 
vid kortare arbetsinsatser. Den minsta del av ersättningen som kan 
förklaras vilande är en etthundrasextioåttondel (1/168) vilket mot-
svarar en timmes förvärvsarbete under en viss månad. Vilandeförklar-
ing kan utöver detta ske i hela timmar. När det bedöms hur stor del 
av förmånen som ska förklaras vilande ska Försäkringskassan beakta 
omfattningen av det förvärvsarbete som den försäkrade avser att 
utföra. Vid denna bedömning ska Försäkringskassan utgå från vad 
den försäkrade angett i sin ansökan. 

Andra stycket är nytt och av detta framgår att vilandeförklaring vid 
studier får avse hel sjukersättning eller aktivitetsersättning eller en 
sådan andel av ersättningen som anges i 33 kap. 9 §. Förändringen 
består i att det ska vara möjligt att ha ersättningen vilande partiellt 
även vid studier. Med skrivningen i styckets andra mening om att när 
det bedöms hur stor andel av förmånen som ska förklaras vilande ska 
Försäkringskassan beakta omfattningen av de studier som den för-
säkrade avser att bedriva avses att frågan om vilken omfattning ersätt-
ningen ska vara vilande ska bestämmas utifrån vilken studietakt den 
försäkrade formellt studerar eller takten hos de studier som den försäk-
rade är antagen till. Studietakten bör beräknas genom att antalet studie-
poäng som den försäkrade läser delas med antalet veckor som studierna 
planeras omfatta. Skulle det röra sig om studier som inte beräknas 
genom studiepoäng behöver bedömningen utgå från vilken insats 
studierna är avsedda att kräva från den studerande. Är den försäkrade 
inskriven på kurser och beviljad studiemedel för heltidsstudier ska 
hela ersättningen förklaras vilande, studerar den försäkrade på kurser 
i en omfattning om halvtid ska ersättningen förklaras vilande i mot-
svarande omfattning. 
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Om en försäkrad studerar i en studietakt som inte motsvarar de 
fjärdedelar som anges i 33 kap. 9 § socialförsäkringsbalken ska mot-
svarande tillämpning som i dag gäller för vilande ersättning för arbete 
gälla. Om en försäkrad exempelvis studerar i en studietakt om 33 pro-
cent ska halva ersättningen förklaras vilande i en omfattning om 50 pro-
cent. Om en försäkrad studerar i en omfattning om 90 procent ska 
ersättningen förklaras helt vilande och om den försäkrade studerar i 
en omfattning om 10 procent ska försäkringen förklaras vilande med 
en fjärdedel. 

Utredningens överväganden finns i avsnitt 16.2.1, 16.2.2, 16.3.1 
och 16.3.2. 

12 a §  

Paragrafen är ny.  
I bestämmelsen framgår att en försäkrad som fått sin sjuk-

ersättning eller aktivitetsersättning vilande för viss kalendermånad 
efter en ansökan om vilandeförklaring för förvärvsarbete får sådan 
ersättning utbetalt med ett preliminärt belopp som kommer att 
regleras slutligt i efterhand när det står klart hur många timmar den 
försäkrade faktiskt har förvärvsarbetat den aktuella månaden. 

Utredningens överväganden finns i avsnitt 16.2.1 och 16.3.1. 

12 b §  

Paragrafen är ny.  
En sjukersättning eller aktivitetsersättning som förklarats vilande 

för förvärvsarbete och där ersättning har lämnats med ett preliminärt 
belopp enligt 12 a § ska slutligt bestämmas i efterhand. Detta ska ske 
så snart som möjligt. För en försäkrad med en tillsvidareanställning 
på viss procent och vilande ersättning för varje månad bör det vara 
enkelt att löpande slutligt bestämma ersättningen för varje månad 
och de preliminära utbetalningarna bör inte påverkas. För en försäk-
rad som anmäler tillfälligt arbete och ansöker om vilandeförklaring 
kan det vara svårt att slutligt reglera ersättningen innevarande månad. 
Därför ska ersättningen slutligt bestämmas i samband med efter-
följande månads utbetalning eller, om detta inte är möjligt, vid ut-
betalning så snart som möjligt därefter. 

Utredningens överväganden finns i avsnitt 16.2.1 och 16.3.1. 
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12 c §  

Paragrafen är ny.  
Bestämmelsen reglerar hur reduceringstid ska beräknas vid beslut 

om slutlig sjuk- eller aktivitetsersättning för en viss kalendermånad 
då ersättningen har förklarats vilande för förvärvsarbete. Reducer-
ingstid är ett begrepp som avser med hur stor del den försäkrades 
ersättning ska reduceras, och som utgår från den tid som den försäk-
rade har förvärvsarbetat en viss månad. För varje timme som den för-
säkrade har förvärvsarbetat under en kalendermånad ska hans eller 
hennes ersättning reduceras med 1/168. Det är tiden som anges i an-
sökan om vilandeförklaring som ska utgöra underlaget för hur många 
timmar som reduceringstiden ska bestå av. Det innebär att en försäk-
rad som arbetat som minst 168 timmar en månad, motsvarande 8 tim-
mars arbete varje arbetsdag och utifrån en schablon om 21 arbetsdagar 
per månad, får sin ersättning helt reducerad för den aktuella kalender-
månaden. 

Utredningens överväganden finns i avsnitt 16.2.1 och 16.3.1. 

12 d § 

Paragrafen är ny.  
I bestämmelsen regleras att återbetalning ska ske av preliminär 

ersättning som har betalats ut med för högt belopp. Detta inträffar 
typiskt sett då en försäkrad har förvärvsarbetat under en viss kalender-
månad och i samband med detta begärt att viss del av dennes sjuk-
ersättning eller aktivitetsersättning ska förklaras vilande, varför den 
slutligt bestämda ersättningen för en viss månad enligt 12 b § har be-
stämts till ett lägre belopp än det som har betalats ut i preliminär er-
sättning. Enligt denna bestämmelse ska Försäkringskassan vid sådana 
förhållanden kräva tillbaka skillnaden. I de fall där den preliminära 
ersättningen av någon anledning i stället har blivit för låg i relation 
till den slutligt bestämda anges i bestämmelsen att skillnaden ska betalas 
ut. 

Utredningens överväganden finns i avsnitt 16.2.1 och 16.3.1. 
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15 b § 

Paragrafen är ändrad. 
Bestämmelsen berör förlängning av aktivitetsersättning och be-

handlar situationen att tiden för aktivitetsersättningen löper ut sam-
tidigt som det återstår tid för vilandeförklaringen enligt ett beslut 
som har fattats med stöd av 15 § andra stycket. Om den försäkrade 
fortfarande förvärvsarbetar eller studerar vid denna tidpunkt ska 
Försäkringskassan fatta beslut om att förlänga perioden med aktivi-
tetsersättning med den tid som motsvarar den återstående tiden för 
vilandeförklaringen. 

Av ordalydelsen i första stycket framgår att för att perioden med 
aktivitetsersättning ska förlängas med den tid som motsvarar den åter-
stående tiden för vilandeförklaringen krävs att den försäkrade fort-
farande förvärvsarbetar eller studerar vid utgången av den period som 
beslutet om aktivitetsersättning omfattar. Syftet är att försäkrade med 
pågående arbete och studier ska omfattas av möjligheten att få ersätt-
ningen förlängd. Försäkrade som använt möjligheten att ha ersättningen 
vilande för mer tillfälliga arbetsinsatser, när det inte finns någon 
faktisk eller planerad kontinuitet i arbetet, kan inte sägas fortfarande 
förvärvsarbeta vid utgången av den period som beslutet om ersättning 
omfattar. Under sådana omständigheter ska alltså inte perioden med 
aktivitetsersättning förlängas enligt denna bestämmelse. 

Andra stycket är nytt och innebär att vid studier ska aktivitets-
ersättningen inte längre alltid förlängas i sin helhet. Denna förändring 
är en följd av att det ska vara möjligt att ha ersättningen partiellt vilande 
vid studier. Vid studier ska således förlängningen av aktivitetsersätt-
ningen endast göras i den omfattning som motsvarar omfattningen 
av de studier som pågår vid utgången av den period som beslutet om 
aktivitetsersättningen omfattar. 

Även tredje stycket är nytt. I detta regleras vad som ska gälla när 
den försäkrade har vilande ersättning för förvärvsarbete. Till denna 
del är förändringen av paragrafen en följd av att det ska vara möjligt 
att ha ersättningen vilande för arbete i en annan omfattning än hel 
aktivitetsersättning eller en sådan andel av ersättningen som anges i 
33 kap. 9 §. Eftersom ersättning dock endast kan beviljas med hel 
förmån eller en sådan andel av ersättningen som avses i 33 kap. 9 § 
framgår av bestämmelsen att vid arbete, när den försäkrade beviljats 
hel förmån, ska perioden med aktivitetsersättning endast i den om-
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fattning som motsvarar den del av arbetsförmågan som fortfarande 
används för förvärvsarbete enligt de nivåer som anges i bestämmelsen. 
Således ska i ett sådant fall hel ersättning lämnas när hela arbetsför-
mågan används för förvärvsarbete, tre fjärdedels ersättning ska lämnas 
när mindre än hela men minst tre fjärdedelar av arbetsförmågan an-
vänds för förvärvsarbete, halv ersättning ska lämnas när mindre än 
tre fjärdedelar men minst halva arbetsförmågan används för förvärvs-
arbete och en fjärdedels ersättning ska lämnas när mindre än halva 
men minst någon del av arbetsförmågan används för förvärvsarbete. 

Även fjärde stycket är nytt. I detta regleras vad som ska gälla när 
den försäkrade har vilande ersättning för förvärvsarbete när han eller 
hon beviljats partiell förmån enligt det ursprungliga beslutet om rätt 
till aktivitetsersättning. Av stycket framgår att i ett sådant fall får inte 
aktivitetsersättningen förlängas i en högre omfattning än vad som be-
viljats i beslutet om rätt till ersättning. En försäkrad som exempelvis 
enligt det ursprungliga beslutet om rätt till aktivitetsersättning be-
viljats halv ersättning och haft hela denna ersättning vilande för att 
kunna förvärvsarbeta i en sammanlagd omfattning om heltid ska så-
ledes inte kunna få hel aktivitetsersättning trots att hela den försäk-
rades arbetsförmåga används för förvärvsarbete. I ett sådant fall ska 
endast halv förmån lämnas. 

Utredningens överväganden finns i avsnitt 16.3.1 och 16.3.2. 

18 a § 

Paragrafen är ändrad. 
Av bestämmelsen framgår att när tiden för ett beslut om vilande-

förklaring av aktivitetsersättning har löpt ut eller beslutet har upp-
hävts enligt 36 kap. 16 § socialförsäkringsbalken lämnas aktivitets-
ersättning för en period om tre månader. 

Ändringen i paragrafen består i förtydliganden av i vilken omfatt-
ning aktivitetsersättningen ska lämnas. Förtydligandena är följdänd-
ringar av att det vid studier ska vara möjligt att ha ersättningen vilande 
i annan omfattning än hel förmån och att det vid arbete ska vara möj-
ligt att ha ersättningen vilande i en annan omfattning än vad som 
anges i 33 kap. 9 §. 
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Ändringen i vad som nu utgör paragrafens första stycke innebär att 
aktivitetsersättningen i dessa situationer ska lämnas enligt den om-
fattning som följer av de nya andra–femte styckena. 

Andra stycket är nytt. Av stycket framgår att förändringen av para-
grafen innebär att vid studier ska det vara möjligt att få aktivitets-
ersättningen förlängd. Ersättningen ska i sådana fall lämnas i den om-
fattning som ersättningen tidigare var förklarad vilande. Av femte 
stycket framgår att ersättningen i ett sådant fall dock inte lämnas till 
den del som den försäkrade fortfarande studerar.  

Även tredje stycket är nytt. Stycket ger uttryck för en revidering 
av vad som ska gälla när den försäkrade har vilande ersättning för 
förvärvsarbete. Eftersom aktivitetsersättning endast kan beviljas med 
hel förmån eller en sådan andel av ersättningen som avses i 33 kap. 9 § 
framgår genom ändringen av 36 kap. 18 a § att vid arbete, när den 
försäkrade beviljats hel förmån, ska ersättningen lämnas enligt de nivåer 
som anges i lagtexten. Således ska i sådana fall hel aktivitetsersätt-
ning lämnas när ersättningen tidigare var förklarad helt vilande, tre 
fjärdedels ersättning lämnas när ersättningen tidigare var förklarad 
vilande i mindre grad än hel förmån men med minst tre fjärdedelar, 
halv ersättning lämnas när ersättningen tidigare var förklarad vilande 
i mindre grad än tre fjärdedelar men med minst hälften och en fjärde-
dels ersättning ska lämnas när ersättningen tidigare var förklarad 
vilande i mindre grad än hälften. 

Av det nya fjärde stycket i paragrafen anges vidare att vid arbete 
när den försäkrade beviljats partiell förmån, lämnas ersättningen enligt 
samma kriterier som i tredje stycket, dock inte i större omfattning 
än omfattningen i beslutet om rätten till ersättning. Med skrivningen 
avses att exempelvis en försäkrad som enligt det ursprungliga be-
slutet om aktivitetsersättning beviljats halv aktivitetsersättning och 
haft denna ersättning vilande inte ska kunna få hel aktivitetsersätt-
ning med stöd av en tillämpning av denna bestämmelse. Den försäk-
rade har i detta fall visserligen haft hela sin ersättning vilande, men 
eftersom ersättningen inte omfattade mer än halv förmån kan inte en 
större omfattning än halv förmån lämnas under de tre månaderna. 
Eftersom den försäkrade hade motsvarande halv förmån vilande ska 
halv förmån lämnas enligt denna bestämmelse. På motsvarande sätt kan 
exempelvis en försäkrad som i det ursprungliga beslutet om aktivitets-
ersättning beviljats tre fjärdedels ersättning och haft vilande ersättning 
motsvarande en fjärdedel inte beviljas mer än tre fjärdedels ersättning 
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och eftersom den försäkrade i ett sådant fall haft vilande ersättning i en 
fjärdedel ska ersättning motsvarande en fjärdedels ersättning lämnas. 

Även femte stycket är nytt. Ändringen innebär att vad som tidigare 
angavs i paragrafens tredje mening nu utgör ett eget stycke. Av stycket 
framgår att ersättning inte lämnas till en försäkrad till den del han 
eller hon förvärvsarbetar eller studerar. Gällande arbete var så fallet 
redan tidigare. Förändringen består således främst i att så ska vara 
fallet även vid studier. 

Utredningens överväganden finns i avsnitt 16.3.1 och 16.3.2. 

19 §  

Paragrafen är ändrad. 
Bestämmelsen anger att rätten till sjukersättning ska omprövas 

om den försäkrades arbetsförmåga förbättras och förutsättningarna 
för att den försäkrade har uppvisat sådan arbetsförmåga. Vidare an-
ges förutsättningar för i vilka fall sådan omprövning ändå inte ska ske. 

I andra stycket anges att en försäkrad som har uppvisat en arbets-
förmåga som han eller hon antogs sakna när beslutet om sjukersätt-
ning fattades ska, om inte annat framkommer, antas ha en förbättrad 
arbetsförmåga. Andra meningen är ny. Där anges att rätten till sjuk-
ersättning ändå inte ska omprövas om den försäkrades arbetsförmåga 
fortfarande är nedsatt i förhållande till sådana arbeten som avses i 
33 kap. 10 eller 10 a §§. Regeln avser att hantera de situationer där en 
försäkrad har beviljats sjukersättning enligt regelverket som gällde 
fr.o.m. den 1 juli 2008 och där arbetsmarknadsbegreppet innebar att 
den försäkrades arbetsförmåga skulle vara nedsatt mot ”förvärvs-
arbete på arbetsmarknaden”. Om en försäkrads arbetsförmåga förbätt-
ras i relation till förvärvsarbete på arbetsmarknaden skulle ersätt-
ningen behöva omprövas, samtidigt som den försäkrade vid en ny 
ansökan skulle ha rätt till sjukersättning vid prövning enligt 33 kap. 
10 och 10 a §§. Genom att det i andra meningen anges att ompröv-
ning inte ska ske i ett sådant fall undviks denna situation. 

En försäkrad ska alltså behöva ha uppvisat arbetsförmåga i förvärvs-
arbete i en sådan angiven yrkesgrupp som innehåller arbeten som är 
normalt förekommande på arbetsmarknaden för att sjukersättningen 
ska kunna omprövas. För en äldre försäkrad som omfattas av reg-
lerna i 33 kap. 10 a § vid tillfället för omprövning enligt denna para-
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graf ska endast sådant normalt arbete som den försäkrade har erfar-
enhet av beaktas. För innebörden av arbete som den försäkrade har 
erfarenhet av, se kommentaren till 10 a §. För samtliga försäkrade ska 
dock även annat lämpligt, tillgängligt arbete beaktas.  

Tredje stycket är nytt. Här anges att en försäkrad som ägnar sig åt 
sysslor av ideell karaktär som inte ger inkomst inte ska anses ha 
uppvisat en förbättrad arbetsförmåga enligt denna paragraf så länge 
åtagandet understiger 10 timmar per vecka. Regeln avses vara en skydds-
regel som kompletterar huvudregeln i andra stycket. Det är således 
inte fråga om ett tak för den tidsåtgång en försäkrad med sjukersätt-
ning kan ägna sig år under tid med ersättning; däremot ska den för-
säkrades ersättning dock inte kunna omprövas på grund av att han 
eller hon uppvisat arbetsförmåga som antogs saknas när ersättningen 
beviljades så länge den försäkrades sysslor ryms inom regeln. 

Med sysslor av ideell karaktär avses bl.a. arbete som utförs utan 
ersättning, engagemang i föreningsliv eller olika typer av organiserade 
fritidssysslor. Uppräkningen är inte uttömmande. Ideellt arbete inne-
bär att arbetsinsatsen i första hand inte grundar sig på avtal utan 
bygger på frivillig intressegrund, arbetsinsatsen i huvudsak inte görs 
av personliga ekonomiska skäl, arbetet utförs inom en ideell verksam-
het, såsom inom ramen för en förening. Typexempel på sysslor som 
ska omfattas av bestämmelsen är sådana där prestationskraven inte 
behöver motsvara de som gäller för förvärvsarbete och insatsen präg-
las ofta av frivillighet och stora möjligheter till individuell anpassning. 
Det kan röra sig om sysslor inom ramen för intresseorganisationer, 
politiska partier, kulturföreningar, idrottsföreningar eller andra ideella 
föreningar. Allmän daglig livsföring eller sedvanligt hemarbete ska 
dock inte räknas med i vad som ska inkluderas avseende denna tids-
gräns. Så länge den försäkrades ideella åtaganden understiger tio tim-
mar i veckan ska sådana aktiviteter, oavsett sysslornas innehåll, inte 
anses innebära att den försäkrade har uppvisat arbetsförmåga och 
någon prövning enligt denna paragrafs andra stycke ska inte göras.  

För att en viss insats ska omfattas av regeln förutsätts, utöver att 
insatsen ska understiga tio timmar i veckan, att åtagandena inte ger 
någon inkomst. Det innebär att det ska vara fråga om rent ideella åtag-
anden. Ersättning som betalas ut för direkta kostnader och utlägg ska 
dock inte anses som inkomst vid tillämpning av bestämmelsen. Så-
ledes kommer även förtroendeuppdrag såsom styrelsearbete i bostads-
rättsföreningar eller liknande som innebär att den försäkrade arvode-
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ras att hamna utanför regelns tillämpningsområde. En försäkrad som 
får inkomst av något slag ska således bedömas enligt huvudregeln. 
Detta innebär naturligtvis inte per automatik att den försäkrade har 
uppvisat arbetsförmåga utan en bedömning ska göras om insatserna 
motsvarar arbetsförmåga utifrån aktuellt arbetsförmågebegrepp enligt 
andra stycket. 

En försäkrad som är beviljad hel sjukersättning eller aktivitetsersätt-
ning omfattas av regeln om den s.k. åttondelen. Denna regel innebär 
att den försäkrade kan använda en begränsad förmåga till arbete eller 
andra åtaganden utan att rätten till ersättning påverkas. För en sådan 
försäkrad innebär bestämmelsen om ideella sysslor understigande 
tio timmar ett visst utrymme för sådana sysslor utöver åttondelen, så 
länge den totala tidsåtgången understiger tio timmar i veckan. Det 
sagda innebär att en försäkrad med hel sjukersättning kan arbeta med 
viss inkomst inom ramen för åttondelen och utöver detta även ha ide-
ella åtaganden, med en sammanlagd tidsåtgång understigande tio tim-
mar i veckan. 

Utredningens överväganden finns i avsnitt 16.2.3. 

22 §  

Paragrafen är ändrad. 
I paragrafen anges vissa av förutsättningarna för att en försäkrads 

rätt till aktivitetsersättning ska omprövas. Paragrafen motsvarar 19 § 
men avser försäkrade som har aktivitetsersättning i stället för sjuk-
ersättning. 

I andra stycket anges att en försäkrad som regelbundet och under 
en längre tid har visat en arbetsförmåga som han eller hon antogs 
sakna när beslutet om aktivitetsersättning fattades ska antas ha en 
väsentligt förbättrad arbetsförmåga, om inte något annat framkom-
mer. Liksom tidigare krävs att arbetsförmågan hos en försäkrad med 
aktivitetsersättning väsentligt förbättras för att rätten till förmånen 
ska omprövas, vilket innebär ett större utrymme att få förbättrad 
arbetsförmåga innan ersättningen ska omprövas jämfört med för en 
försäkrad som har sjukersättning. Förändringen i stycket består i att 
någon omprövning av aktivitetsersättningen ändå inte ska ske om 
arbetsförmågan inte är nedsatt mot arbetsmarknadsbegreppet som 
anges i 33 kap. 10 §. Förändringen motsvarar den hänvisning som in-
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förts även i 19 §, se kommentaren till denna bestämmelse för en när-
mare kommentar. 

I tredje stycket anges att en försäkrad som deltar i engagemang av 
ideell karaktär som understiger tio timmar i vecka och som inte ger 
inkomst inte ska anses ha uppvisat arbetsförmåga. För den närmre 
innebörden av denna regel hänvisas till kommentaren till 19 §. 

Utredningens överväganden finns i avsnitt 16.3.3. 

24 a § 

Paragrafen är ny. 
I bestämmelsen regleras förutsättningarna för en flexibel förlägg-

ning av arbetstid för en försäkrad som har nedsatt arbetsförmåga och 
är beviljad partiell sjukersättning eller aktivitetsersättning.  

Bestämmelsen innebär en ny, lagreglerad huvudregel för möjlig-
heten till en mer flexibel förläggning av arbetstiden för försäkrade som 
är beviljad partiell sjuk- eller aktivitetsersättning. En förläggning av 
arbetstiden som inte innebär att arbetstiden minskas lika mycket 
varje dag är möjlig om förläggningen av arbetstiden inte medför någon 
risk för försämring av den försäkrades sjukdom eller arbetsförmåga. 
Av bestämmelsen framgår att det däremot inte uppställs något krav 
på att arbetstidsförläggningen ska vara medicinskt motiverad i det 
enskilda fallet. Omständigheten att arbetstidsförläggningen riskerar 
att försämra den enskildes sjukdom eller arbetsförmåga kan handla 
exempelvis om att hälsotillståndet påverkas negativt av förläggningen 
eller om att sjukdomen är av sådan art att en annan förläggning av 
arbetstiden än jämn reducering varje dag medför att arbetsförmågan 
hos en person med nedsatt förmåga ytterligare försämras. Bedöm-
ningen ska göras utifrån den försäkrades individuella förhållanden. 

En flexibel förläggning av arbetstiden förutsätter att den försäk-
rades arbetsförmåga även fortsatt är nedsatt i enlighet med beslutet 
om partiell sjukersättning eller aktivitetsersättning. Om en viss förlägg-
ning av arbetstiden däremot innebär att den försäkrade uppvisar en 
högre arbetsförmåga än vad han eller hon antogs sakna när beslutet 
om sjukersättning eller aktivitetsersättning fattades kan rätten till 
ersättning omprövas enligt 19 och 22 §§. 

Sjukersättning och aktivitetsersättning utgör månadsersättningar. 
Vid en förläggning av arbetstiden som frångår principen om lika stor 
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minskning av arbetstiden varje dag krävs att förläggningen sker över 
en bedömningsperiod som inte övergår en månad. Detta innebär att 
den arbetade tiden under en viss månad inte får överstiga den för-
säkrades återstående arbetsutbud dvs. den del där den försäkrade inte 
har sjukersättning eller aktivitetsersättning. För en försäkrad som är 
beviljad halv sjukersättning är det exempelvis inte möjligt att arbeta 
heltid under en hel månad och inte alls under nästföljande månad.  

En flexibel förläggning av arbetstiden ska, så länge nedsättningen 
av arbetsförmågan kvarstår på samma nivå och de övriga förutsättning-
arna för en sådan förläggning kan anses uppfyllda, som utgångspunkt 
kunna godtas tills vidare och under obegränsad tid. 

Utredningens överväganden finns i avsnitt 16.4.1. 

37 kap. 

6 § 

Paragrafen är ändrad. 
Paragrafen reglerar med vilken procentandel sjukersättningen ska 

minskas med reduceringsinkomsten samt vilka fribelopp som gäller 
innan denna minskning ska göras.  

Ändringen består i att fribeloppen ska beräknas baserat på inkomst-
basbelopp enligt 58 kap. 26 §. 

Utredningens överväganden finns i avsnitt 16.1.1. 

7 § 

Paragrafen är ändrad. 
Bestämmelsen reglerar vid vilket belopp sjukersättning inte lämnas.  
Ändringen består i att beräkningen ska baseras på inkomstbas-

belopp enligt 58 kap. 26 § SFB. 
Utredningens överväganden finns i avsnitt 16.1.1.   
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41 kap. 

4 § 

Paragrafen är ändrad. 
Av paragrafen framgår att under tid när den försäkrade genomgår 

sådan behandling eller rehabilitering som ger rätt till vissa social-
försäkringsersättningar ska hans eller hennes förmåga att skaffa sig 
inkomst genom arbete anses nedsatt även i den utsträckning som 
åtgärden hindrar honom eller henne från att förvärvsarbeta vid be-
dömningen av rätten till livränta. 

Ändringen är en följd av att sjukpenning i förebyggande syfte 
enligt 27 kap. 6 § ersätts med preventionsersättning enligt 31 b kap 
och består således i att hänvisningen till den förra bestämmelsen ersätts 
med en hänvisning till det nya kapitlet. Ändringen innebär att under 
tid när den försäkrade genomgår preventionsinsatser som avses i 
31 b kap. ska hans eller hennes förmåga att skaffa sig inkomst genom 
arbete anses nedsatt även i den utsträckning som insatsen hindrar 
honom eller henne från att förvärvsarbeta, vid bedömningen av 
rätten till livränta enligt 41 kap. 

Utredningens överväganden finns i avsnitt 22.2.1. 

46 kap.  

18 § 

Paragrafen är ändrad. 
Av paragrafen framgår att smittbärarpenningen ska minskas med 

vissa förmåner i den utsträckning förmånerna lämnas för samma tid 
som smittbärarpenningen. 

Genom ändringen framgår av sjätte punkten i paragrafen att smitt-
bärarpenningen ska minskas med preventionspenning i den utsträck-
ning förmånerna lämnas för samma tid. 

Utredningens överväganden finns i avsnitt 22.2.10. 
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47 kap.  

17 § 

Paragrafen är ändrad. 
Av paragrafen framgår att närståendepenning inte lämnas i den 

utsträckning som vårdaren för samma tid får vissa andra förmåner. 
Genom ändringen framgår av femte punkten i paragrafen att när-

ståendepenningen inte lämnas i den utsträckning som vårdaren för 
samma tid får preventionspenning. 

Utredningens överväganden finns i avsnitt 22.2.10. 

103 c kap.  

4 § 

Paragrafen är ändrad. 
I bestämmelsen anges förutsättningarna för att boendetillägg ska 

kunna lämnas.  
Genom ändringen framgår av bestämmelsen att boendetillägg kan 

lämnas till den som omfattas av 2 § och som får preventionspenning 
enligt 31 b eller 31 c kap. Ändringen syftar till att även preventions-
penning ska vara en sådan förmån som kan leda till att boendetillägg 
kan lämnas till en försäkrad, om övriga förutsättningar för detta är 
uppfyllda. 

Utredningens överväganden finns i avsnitt 22.2.10. 

103 d kap.  

6 § 

Paragrafen är ändrad. 
I bestämmelsen anges att den bidragsgrundande inkomsten är er-

sättning som lämnas i form av någon av de uppräknade förmånerna. 
Genom förändringen framgår av paragrafen att den bidragsgrun-

dande inkomsten bland annat är den ersättning som lämnas i form 
av preventionspenning eller preventionspenning i särskilda fall enligt 
31 b kap. respektive 31 c kap. Med ändringen avses således att även 
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preventionspenning ingår i det underlag som används för att bedöma 
den försäkrades bidragsgrundande inkomst. 

Utredningens överväganden finns i avsnitt 22.2.10. 

8 § 

Paragrafen är ändrad. 
Av paragrafen framgår att boendetillägg ska lämnas med samma 

andel som den ersättning som grundar rätt till tillägget lämnas med. 
Genom ändringen i andra stycket framgår att om såväl preven-

tionspenning enligt 6 § 5 som preventionspenning i särskilda fall enligt 
6 § 6 lämnas samtidigt ska en andelsberäkning göras i förhållande till 
den preventionspenning som lämnas enligt 6 § 6. Samma sak ska således 
gälla avseende preventionspenning som gäller för sjukpenning och 
rehabiliteringspenning. 

Utredningens överväganden finns i avsnitt 22.2.10.  

108 kap. 

1 § 

Paragrafen är ändrad. 
I paragrafen anges vad bestämmelserna i 108 kap. socialförsäkrings-

balken handlar om. 
Ändringen är redaktionell och består av att även den nya 23 § 

räknas upp bland paragraferna som berör avdrag på ersättning (kvitt-
ning). 

Utredningens överväganden finns i avsnitt 16.2.1 och 16.3.1. 

23 § 

Paragrafen är ny. 
I bestämmelsen redogörs för Försäkringskassans möjligheter att 

genom kvittning reglera ersättning som har betalats ut för mycket 
till följd av att den försäkrade förvärvsarbetat med vilande sjuk- eller 
aktivitetsersättning. Sådan kvittning kan ske vid en senare utbetal-
ning som ska ligga så nära månaden med förvärvsarbetet som möjligt.  

Utredningens överväganden finns i avsnitt 16.2.1 och 16.3.1. 
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110 kap. 

57 § 

Paragrafen är ändrad. 
I paragrafen anges att vissa ersättningar får dras in eller sättas ned 

om den försäkrade utan giltig anledning vägrar att medverka till vissa 
sorters insatser. 

Ändringen i första stycket första punkten är en följd av att sjuk-
penning i förebyggande syfte enligt 27 kap. 6 § föreslås ersättas med 
preventionsersättning enligt 31 b kap och består i att hänvisningen 
till den förra bestämmelsen ersätts med en hänvisning till 31 b kap. 
Ändringen innebär att omvårdnadsbidrag, sjukpenning, sjukersätt-
ning och aktivitetsersättning, sjukvårdsersättning respektive livränta 
till den försäkrade vid arbetsskada och motsvarande ersättningar 
enligt 43 och 44 kap. samt merkostnadsersättning får dras in eller 
sättas ned om den försäkrade utan giltig anledning vägrar att med-
verka till behandling eller insatser enligt 31 b kap. 

Första stycket tredje punkten är ny och är en följd av förslaget till 
en ny bestämmelse i 33 kap. 20 a §. Av punkten framgår att aktivi-
tetsersättning får dras in eller sättas ned om den försäkrade utan giltig 
anledning vägrar att medverka till insatser enligt den nya bestäm-
melsen.  

Skrivningen innebär att om en försäkrad som anvisats till det arbets-
marknadspolitiska programmet för unga med aktivitetsersättning i 
syfte att få eller återfå arbetsförmåga utan giltig anledning vägrar att 
medverka till eller delta i insatser inom ramen för programmet får 
den försäkrades aktivitetsersättning dras in eller sättas ned. 

Utredningens överväganden finns i avsnitt 16.3.4 och 22.2.1. 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 

Av första punkten framgår när olika bestämmelser ska träda i kraft. 
Att vissa bestämmelser ska träda i kraft den 1 december 2022 innebär 
att det är möjligt för försäkrade att ansöka om de förmåner som regle-
ras i de aktuella bestämmelserna, och för Försäkringskassan att fatta 
beslut, innan reglerna ska börja tillämpas.  

Av andra punkten framgår att de i den punkten uppräknade bestäm-
melserna ska tillämpas för tid från och med den 1 januari 2023. Det 
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innebär att för tid före den 1 januari 2023 ska äldre bestämmelser 
tillämpas. 

I tredje punkten anges att i den nya bestämmelsen i 33 kap. 20 a 
ska tillämpas även i fråga om den som den 1 december 2022 hade rätt 
till aktivitetsersättning för nedsatt arbetsförmåga. Avseende en sådan 
försäkrad ska Försäkringskassan i samråd med Arbetsförmedlingen 
snarast klarlägga om den försäkrade kan delta i det arbetsmarknads-
politiska programmet för unga med aktivitetsersättning. Denna utred-
ning behöver dock inte göras om det är uppenbart att den försäkrade 
inte kan delta i programmet. Av punkten tre framgår således att 
Försäkringskassan även ska utreda om försäkrade som beviljats aktivi-
tetsersättning enligt äldre bestämmelser och som har ett sådant beslut 
som även avser tid fr.o.m. den 1 januari 2023 kan delta i det arbets-
marknadspolitiska programmet för unga med aktivitetsersättning. 
Exempel på när det är uppenbart att den försäkrade inte kan delta i 
programmet är när den försäkrades sjukdom till sin karaktär innebär 
att rehabilitering i stunden är utesluten. Ett annat exempel på när det 
kan vara uppenbart att den försäkrade inte kan delta i programmet 
är om det så lite tid kvar på den beviljade ersättningsperioden att del-
tagandet i programmet blir för kortvarigt för att vara meningsfullt. 

Av fjärde punkten framgår att äldre bestämmelser om sjukpenning 
samt sjukpenning i särskilda fall enligt 27 kap. 6 § respektive 28 a kap. 
3 § fortfarande ska tillämpas i de fall Försäkringskassan senast den 
31 december 2022 har godkänt en sådan plan som avses i 6 § andra 
stycket. Med skrivningen avses att försäkrade som fått beslut om god-
känd förebyggande behandling ska kunna slutföra sina godkända 
insatser i enlighet med planen och beviljas sjukpenning i förebyg-
gande syfte respektive sjukpenning i förebyggande syfte i särskilda 
fall för deltagandet i dessa i enlighet med de äldre bestämmelserna.  

Av femte punkten framgår att de i denna punkt uppräknade bestäm-
melserna ska tillämpas även på sjukperioder som har påbörjats före 
den 1 januari 2023. Bestämmelserna ska dock tillämpas vid prövning 
av rätt till ersättning för dagar som avser ersättning från och med den 
1 januari 2023. Med skrivningen avses att försäkrade som har pågå-
ende sjukperioder vid tidpunkten för när reglerna ska börja tillämpas 
ska bedömas enligt dessa nya regler, dock endast avseende dagar från 
och med när reglerna ska börja tillämpas. Rätten till förmånen avseende 
dagar före den 1 januari 2023 ska bedömas enligt de äldre bestäm-
melserna. 
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Av sjätte punkten framgår att äldre bestämmelser fortfarande 
tillämpas i fråga om förmåner som avser tid före den 1 januari 2023. 
Genom skrivningen anges att i fråga om förmåner som avser tid före 
den 1 januari 2023 ska äldre bestämmelser tillämpas vid bedömningen. 
De nya bestämmelserna får således inte någon retroaktiv verkan. Det 
innebär exempelvis att det endast är möjligt för försäkrade att be-
viljas preventionspenning för tid från och med tidpunkten för när 
bestämmelserna avseende denna förmån ska börja tillämpas.  

26.2 Förslaget till lag om ändring i utsökningsbalken 

7 kap. 

1 § 

Paragrafen är ändrad. 
I bestämmelsen anges för vilken egendom bestämmelserna i kapitlet 

gäller.  
Genom ändringen framgår av paragrafens femte punkt att be-

stämmelserna i 7 kap. utsökningsbalken gäller i fråga om utmätning 
av preventionspenning. Syftet med ändringen är att preventionspen-
ning ska behandlas på samma sätt som övriga i punkten uppräknade 
socialförsäkringsförmåner i utmätningsfrågor. 

Utredningens överväganden finns i avsnitt 22.2.10. 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 

I ikraftträdandebestämmelsen anges att lagen träder i kraft 
den 1 januari 2023. 

26.3 Förslaget till lag om ändring i lagen (1997:238) 
om arbetslöshetsförsäkring 

23 b § 

Paragrafen är ändrad. 
I bestämmelsen regleras den sökandes normalarbetstid. 
Genom ändringen framgår av paragrafens andra stycke att vid 

bestämmande av normalarbetstid ska utöver arbetad tid även beaktas 
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tid som ersätts med preventionspenning enligt socialförsäkringsbalken. 
Syftet med ändringen är att vid bestämmande av normalarbetstid ska 
tid med preventionspenning behandlas på samma sätt som övriga i 
punkten uppräknade förmåner. 

Utredningens överväganden finns i avsnitt 22.2.10. 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 

I ikraftträdandebestämmelsen anges att lagen träder i kraft 
den 1 januari 2023. 

26.4 Förslaget till lag om ändring i lagen (1998:676) 
om statlig ålderspensionsavgift 

2 § 

Paragrafen är ändrad. 
Av bestämmelsen framgår att den statliga ålderspensionsavgiften 

utgör 10,21 procent av de i bestämmelsen uppräknade förmånerna.  
Genom ändringen framgår av paragrafens första punkt att den 

statliga ålderspensionsavgiften utgör 10,21 procent av bland annat 
ersättning i form av preventionspenning enligt 31 b kap. socialförsäk-
ringsbalken. Syftet med ändringen är att vid beräkning av avgiften ska 
preventionspenning behandlas på samma sätt som övriga i punkten 
uppräknade socialförsäkringsförmåner. 

Utredningens överväganden finns i avsnitt 22.2.10. 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 

I ikraftträdandebestämmelsen anges att lagen träder i kraft 
den 1 januari 2023. 
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26.5 Förslaget till lag om ändring i inkomstskattelagen 
(1999:1229) 

11 kap. 

30 § 

Paragrafen är ändrad. 
Av paragrafen framgår vilka ersättningar i samband med sjukdom 

m.m. som ska tas upp om de grundar sig på förvärvsinkomst på grund 
av tjänst. 

Genom ändringen i första stycket 1 framgår av paragrafen att bland 
annat preventionspenning enligt socialförsäkringsbalken ska tas upp 
till beskattning i inkomstslaget tjänst om den grundar sig på förvärvs-
inkomst på grund av tjänst. 

Genom ändringen i andra stycket framgår vidare av bestämmelsen 
att sådan preventionspenning som avses i 31 c kap. socialförsäkrings-
balken ska tas upp till beskattning. 

Syftet med ändringarna är att vid beräkning av skatt ska preven-
tionspenning och preventionspenning i särskilda fall behandlas på 
samma sätt som övriga i paragrafen uppräknade socialförsäkrings-
förmåner. 

Utredningens överväganden finns i avsnitt 22.2.10. 

15 kap. 

8 § 

Paragrafen är ändrad. 
Av paragrafen framgår vilka ersättningar i samband med sjukdom 

m.m. som ska tas upp om de grundar sig på förvärvsinkomst på grund 
av näringsverksamhet. 

Genom ändringen framgår av paragrafen att bland annat preven-
tionspenning enligt socialförsäkringsbalken ska tas upp till beskatt-
ning i inkomstslaget näringsverksamhet om den grundar sig på för-
värvsinkomst på grund av näringsverksamhet. Syftet med ändringen är 
att vid beräkning av skatt ska preventionspenning behandlas på samma 
sätt som övriga i punkten uppräknade socialförsäkringsförmåner. 

Utredningens överväganden finns i avsnitt 22.2.10. 
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Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 

I första punkten anges att lagen träder i kraft den 1 januari 2023. 
Av andra punkten framgår att lagen tillämpas första gången för det 

beskattningsår som börjar efter den 31 december 2022. Ändringarna 
ska således börja tillämpas i samband med att preventionsersättningen 
införs som förmån.  

26.6 Förslaget till lag om ändring i studiestödslagen 
(1999:1395) 

3 kap. 

25 § 

Paragrafen är ändrad. 
I bestämmelsen anges att studiemedel inte får lämnas eller tas emot 

för den tid för vilken det även lämnas någon av de i bestämmelsen 
uppräknade ersättningarna. 

Genom ändringen framgår av paragrafens tredje punkt att studie-
medel inte får lämnas eller tas emot för den tid för vilken det lämnas 
preventionsersättning enligt socialförsäkringsbalken. Syftet med änd-
ringen är att studiemedel ska samordnas med preventionsersättning 
på samma sätt som studiemedel samordnas med övriga i punkten 
uppräknade socialförsäkringsförmåner. 

Utredningens överväganden finns i avsnitt 22.2.10. 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 

I ikraftträdandebestämmelsen anges att lagen träder i kraft 
den 1 januari 2023. 
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26.7 Förslaget till lag om ändring i socialavgiftslagen 
(2000:980) 

2 kap. 

15 § 

Paragrafen är ändrad. 
Av bestämmelsen framgår till vilken del en ersättning till en person 

vid sjukdom m.m. är avgiftsfri.  
Genom ändringen framgår att en ersättning till en person vid sjuk-

dom eller ledighet för vård av barn eller med anledning av barns 
födelse är avgiftsfri, till den del ersättningen motsvarar bland annat 
preventionspenning som arbetsgivare får uppbära enligt 31 b kap. 
11 § socialförsäkringsbalken. Syftet med ändringen är att preventions-
penning ska behandlas på samma sätt som sjukpenning och rehabi-
literingspenning vid tillämpning av paragrafen. 

Utredningens överväganden finns i avsnitt 22.2.10. 

3 kap. 

10 § 

Paragrafen är ändrad. 
Av bestämmelsen framgår att vissa ersättningar är avgiftsfria.  
Genom ändringen framgår att sjukpenning, preventionspenning 

och rehabiliteringspenning enligt socialförsäkringsbalken är avgifts-
fri. Syftet med ändringen är att preventionspenning ska vara avgift-
sfri på samma sätt som sjukpenning och rehabiliteringspenning. 

Utredningens överväganden finns i avsnitt 22.2.10. 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 

I första punkten anges att lagen träder i kraft den 1 januari 2023. 
Av andra punkten framgår att lagen tillämpas på ersättning som be-

talas ut efter den 31 december 2022. Ändringarna ska således börja till-
lämpas i samband med att preventionsersättningen införs som förmån. 
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26.8 Förslaget till lag om ändring i lagen (2000:981) 
om fördelning av socialavgifter 

3 § 

Paragrafen är ändrad. 
Av bestämmelsen framgår vilka kostnader som sjukförsäkrings-

avgifter ska finansiera.  
Genom ändringen framgår av bestämmelsens andra punkt att sjuk-

försäkringsavgifter ska finansiera kostnader för bland annat rehabili-
teringspenning, preventionspenning och andra ersättningar enligt 31 
och 31 b kap. socialförsäkringsbalken. Syftet med ändringen är att 
preventionspenning ska finansieras genom sjukförsäkringsavgifter på 
samma sätt som övriga i bestämmelsen uppräknade förmåner som 
betalas ut enligt socialförsäkringsbalken. 

Utredningens överväganden finns i avsnitt 22.2.10. 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 

I ikraftträdandebestämmelsen anges att lagen träder i kraft 
den 1 januari 2023. 
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Särskilt yttrande 

Särskilt yttrande av sakkunnige Cecilia Palme, 
Finansdepartementet 

En särskild utredare har haft i uppdrag att se över sjukersättningen och 
aktivitetsersättningen med syfte att förmånerna ska ge hög trygghet 
vid långvarigt nedsatt arbetsförmåga, god förutsebarhet för den en-
skilde och stabilitet i tillämpningen över tid. Utredaren har bland 
annat lämnat förslag som innebär att äldre ska prövas mot sådant arbete 
som den försäkrade har erfarenhet av eller till annat lämpligt arbete 
som är tillgängligt för den försäkrade och vid prövning av rätten till 
sjuk- och aktivitetsersättning ska bedömningen av den försäkrades 
arbetsförmåga göras mot samma arbetsmarknadsbegrepp som används 
vid prövning av rätt till sjukpenning. Det är ett snävare arbetsmark-
nadsbegrepp jämfört med dagens regelverk, och således innebär att 
bedömningen blir mer generös.  

Även om vissa delar av betänkandet är genomarbetade så är min 
samlade bedömning att det inte är tillräckligt belagt att utredningen 
belyser alla de konsekvenser som kan tänkas bli en följd av förslagen. 
När flertalet förändringar föreslås i stora ersättningssystem finns 
svårigheter med att överblicka vilka konsekvenser sådana föränd-
ringar kan få framför allt på längre sikt. Förslagen riskerar leda till 
permanenta och strukturella förändringar och kostnadsberäkning-
arna riskerar att inte reflektera alla konsekvenser av de förslag som 
utredningen presenterar. 

Vidare hade det varit önskvärt att utredningen landat i en tydlig-
are bedömning kring de offentligfinansiella effekterna av förslagen 
och därtill presenterat kostnadsberäkningar och konsekvensbeskriv-
ning per enskilt förslag.  

Utöver det saknas tillfredsställande förslag för att finansiera de 
reformer som föreslagits.  
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Av de ovan angivna skälen anser jag att betänkandet som helhet 
inte svarar upp mot uppdraget som följer av utredningens direktiv. 
Jag kan därför varken ställa mig bakom betänkandet eller de förslag 
som presenterats.
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Kommittédirektiv 2020:31 

Ett mer ändamålsenligt regelverk i sjuk- och 
aktivitetsersättningen och för förmåner vid rehabilitering 

Beslut vid regeringssammanträde den 26 mars 2020 

Sammanfattning 

En särskild utredare ska se över sjukersättningen och aktivitetsersätt-
ningen. Syftet är att förmånerna ska ge hög trygghet vid långvarigt 
nedsatt arbetsförmåga, god förutsebarhet för den enskilde och stabi-
litet i tillämpningen över tid. Regelverkets krav för att en försäkrad ska 
beviljas förmånerna ska bli mer ändamålsenliga och i möjligaste mån 
ta tillvara den försäkrades arbetsförmåga. Utredaren ska vid genom-
förandet av uppdraget beakta Försäkringskassans skrivelse om ändrade 
villkor för rätten till sjukersättning (S2017/06851/SF). 

Utredaren ska också se över förmånerna vid rehabilitering enligt 
socialförsäkringsbalken. Syftet är att skapa ett mer modernt regel-
verk som är anpassat till den rehabilitering som erbjuds i dag och som 
kan bidra till att förebygga ohälsa och ge stöd vid såväl rehabilitering 
som omställning till annat arbete. Reglerna ska harmoniera med an-
gränsande regelverk och vara enkla att förstå och att administrera. 

Utredaren ska bl.a. 

– utreda villkoren för rätten till sjukersättning och aktivitetsersätt-
ning, 

– utreda kraven för att beviljas sjukersättning för äldre personer i för-
värvsarbetande ålder, 
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– utreda hur regelverket när det gäller arbete, studier, bisysslor, upp-
drag eller liknande under tid med sjukersättning och aktivitets-
ersättning kan göras mer förutsebart och enklare för både den för-
säkrade och Försäkringskassan, 

– lämna förslag på hur nuvarande förmåner vid rehabilitering kan 
moderniseras eller ersättas av en eller flera nya förmåner som är 
mer ändamålsenliga i förhållande till dagens rehabiliteringsformer 
och enkla för individer och handläggande myndigheter att admi-
nistrera samt säkerställer en tillräcklig uppföljning och kontroll 
av rehabiliteringen, och 

– ämna nödvändiga författningsförslag. 

Uppdraget ska redovisas senast den 30 juli 2021. 

Uppdraget att se över regelverket för rätten till sjukersättning 
och aktivitetsersättning 

Enligt gällande regler för sjukersättning och aktivitetsersättning ska 
den försäkrades arbetsförmåga bedömas mot ett förvärvsarbete på 
arbetsmarknaden. I detta ingår anpassade och skyddade arbeten, som 
t.ex. subventionerade anställningar i form av lönebidrag samt skyd-
dade anställningar på Samhall. Om den försäkrade bedöms ha arbets-
förmåga i ett sådant arbete finns inte rätt till sjukersättning eller 
aktivitetsersättning, oavsett om ett sådant arbete är tillgängligt eller 
inte. Regeringen anser att för att ett beslut om avslag på en ansökan 
om sjukersättning eller aktivitetsersättning ska uppfattas som rim-
ligt när den försäkrade bedöms ha arbetsförmåga i ett för denne 
anpassat arbete måste det vara realistiskt att denne kan få ett sådant 
lämpligt arbete inom en rimlig tid. Det förutsätter ett välfungerande 
samarbete mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. 

Till följd av rättsliga granskningar har Försäkringskassan infört nya 
handläggningsrutiner och ändrat sin tillämpning avseende sjukersätt-
ning och aktivitetsersättning, vilket bland annat har lett till att anta-
let avslagsbeslut har ökat. Försäkringskassan bedömer i skrivelsen 
om ändrade villkor för rätten till sjukersättning (S2017/06851/SF) 
att den viktigaste orsaken till att fler ärenden avslås är att tillämp-
ningen har blivit mer korrekt. Nybeviljandet av sjukersättning och 
aktivitetsersättning per år har minskat kraftigt sedan 2015. Andelen 
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avslag på nyansökningar om aktivitetsersättning var 40 procent 2018, 
att jämföra med 13 procent 2014. Motsvarande andelar för sjukersätt-
ning var 70 respektive 43 procent. Andelen avslag är större för kvin-
nor än för män. Andelen avslag i förlängningsärenden som gäller 
aktivitetsersättning har ökat från tre procent 2014 till 17 procent 2018. 
Stabilitet och rättssäkerhet är avgörande för tilltron till sjukförsäk-
ringen. Stora variationer i försäkringsutfall över tid riskerar att påverka 
tilltron till försäkringen negativt. Fler individer kvarstår med nuvar-
ande regelverk i långvariga sjukskrivningar, trots att nedsättningen 
av arbetsförmågan i normalt förekommande arbeten kan vara stadig-
varande och rehabiliteringsmöjligheterna är uttömda. 

Enligt Riksrevisionen (RiR 2018:9) förefaller det finnas en bety-
dande diskrepans mellan vad reglerna anger som krav för att beviljas 
sjukersättning och aktivitetsersättning och de försäkrades möjlig-
heter att försörja sig på arbetsmarknaden. Resultaten från gransk-
ningen visar att ett nekande av sjuk- eller aktivitetsersättning fick 
negativa konsekvenser för de individer som låg på gränsen till att be-
viljas ersättning. Dessa förlorade i genomsnitt omkring 125 000 kro-
nor per år i inkomst under de efterföljande tre åren jämfört med om 
de i stället hade beviljats ersättning. Resultaten antyder även att ett 
nekande av ersättning kan få negativa konsekvenser för hälsan. Jäm-
fört med dem som beviljades ersättning hade de som nekades i 
genomsnitt fler dagar som inlagd inom sluten vård (34 fler dagar) sett 
över en treårsperiod. De negativa effekterna på inkomster och hälsa 
omfattar både män och kvinnor, hög- och lågutbildade samt inrikes 
och utrikes födda. 

Regeringen anser att det är angeläget att den försäkrades arbets-
förmåga i möjligaste mån tas tillvara och att regelverket är ändamåls-
enligt utformat så att rätt ersättning ges till rätt person. Det är inte 
aktuellt att frångå den grundläggande principen att sjuk- och aktivi-
tetsersättningen endast ska lämnas till den vars arbetsförmåga är lång-
varigt nedsatt. 

Mot bakgrund av variationen i andelen avslagsbeslut över tid trots 
oförändrat regelverk ska utredaren ta ställning till om ett nytt för-
fattningsreglerat beviskrav avseende sjukersättning och aktivitets-
ersättning skulle kunna bidra till en ökad stabilitet i tillämpningen. 

De individer som ansöker om aktivitetsersättning på grund av ned-
satt arbetsförmåga är unga och har ofta både psykisk ohälsa och en 
funktionsnedsättning. Detta är en utsatt grupp som ofta har behov av 
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samhällets stöd. Varaktighetskravet innebär med gällande regelverk 
att arbetsförmågan kan antas vara nedsatt i minst ett år i förvärvs-
arbeten på arbetsmarknaden för att den försäkrade ska beviljas aktivi-
tetsersättning (33 kap. 7 § socialförsäkringsbalken, förkortad SFB). 
Nuvarande varaktighetskrav i sjukersättningen är att arbetsförmågan 
i förvärvsarbeten på arbetsmarknaden kan anses vara stadigvarande 
nedsatt, samt att rehabiliteringsåtgärder inte bedöms kunna leda till 
att den försäkrade återfår någon arbetsförmåga (33 kap. 6 § SFB). 
Att utesluta att en person i framtiden kan få arbetsförmåga i ett 
specialanpassat arbete innefattar ibland ett stort mått av presumtion 
om framtiden. Mot denna bakgrund krävs en analys av varaktighets-
kravets ändamålsenlighet i sjukersättningen och aktivitetsersättningen. 

Utredningen behöver beakta pågående förändringar av ålders-
pensionssystemet. Riksdagen har beslutat att en riktålder ska införas 
i pensionssystemet. Avsikten är att riktåldern på sikt ska styra de pen-
sionsrelaterade åldersgränserna i pensionssystemet och i angränsade 
trygghetssystem, däribland sjukersättningen. Gällande regelverk för 
rätten till sjukersättning tar ingen hänsyn till ålder. Med nuvarande 
regelverk kan en ansökan om sjukersättning avslås på grund av att 
rehabiliteringsmöjligheterna inte bedöms vara uttömda innan omskol-
ning prövats, trots att den nödvändiga omskolningen kommer att 
vara slutförd en kort tid före 65-årsdagen eller ännu senare. Utredaren 
bör även analysera hur sjukersättningens regelverk påverkar incita-
menten att lämna arbetslivet via sjukersättning i stället för pension. 

Försäkringskassan har i olika sammanhang påpekat att utform-
ningen av regelverket för sjukersättning gör att individer riskerar att 
bli fast i långa sjukskrivningar trots att de sannolikt inte kommer 
återfå arbetsförmågan. Myndigheten inkom i november 2017 med en 
skrivelse där den föreslog ändrade villkor för rätten till sjukersätt-
ning (S2017/06851/SF). 

Gränsdragningen för vilka sjukskrivna som fortsätter med sjuk-
penning och vilka som beviljas sjukersättning beror både av regel-
verket i sjukpenningen och sjukersättningen. Utredningen måste där-
för analysera hur de förslag som lämnas förhåller sig till regelverket 
för sjukpenning. Utredningen bör även kartlägga motsvarande förhål-
landen i övriga nordiska länder vad gäller villkoren för ersättning vid 
långvarigt nedsatt arbetsförmåga. 

Ett välfungerande samarbete mellan Försäkringskassan och Arbets-
förmedlingen är en förutsättning för en välfungerande sjukförsäkring 
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för den enskilde. Utredaren bör därför utvärdera om det finns hinder 
för ett välfungerande samarbete mellan Försäkringskassan och Arbets-
förmedlingen inför Försäkringskassans beslut om rätt till ersättning, 
och ta ställning till om dessa hinder bör avhjälpas genom ändringar i 
regelverkets utformning. 

Utredaren ska därför 

– utreda villkoren för rätt till sjukersättning och aktivitetsersätt-
ning avseende vilken typ av arbete som arbetsförmågan bedöms 
mot, dvs. arbetsförmågebegreppet, 

– utreda behovet av ändrat varaktighetskrav för bedömningen av 
rätten till sjukersättning och aktivitetsersättning, 

– ta ställning till om ett nytt beviskrav avseende sjukersättning och 
aktivitetsersättning skulle kunna bidra till en ökad stabilitet i 
tillämpningen, 

– utreda kraven för att beviljas sjukersättning för äldre personer i 
förvärvsarbetande ålder, 

– analysera incitamenten att lämna arbetslivet via sjukersättning 
i stället för pension, 

– ta ställning till behovet av ytterligare regeländringar för att säker-
ställa en ändamålsenlig gränsdragning mellan sjukpenning och 
sjukersättning, 

– kartlägga motsvarande förhållanden i övriga nordiska länder vad 
gäller villkoren för ersättning vid långvarigt nedsatt arbetsför-
måga, 

– utvärdera om det finns hinder för ett välfungerande samarbete 
mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen inför Försäk-
ringskassans beslut om rätt till ersättning och ta ställning till om 
dessa hinder bör avhjälpas genom ändringar i regelverkets utform-
ning, och 

– lämna nödvändiga författningsförslag. 
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Uppdraget att underlätta arbete, studier, uppdrag med mera under tid 
med sjukersättning och aktivitetsersättning 

Regelverket när det gäller t.ex. arbete, studier, uppdrag m.m. under 
tid med sjukersättning och aktivitetsersättning är svårt att över-
blicka. Inspektionen för socialförsäkringen har exempelvis konstate-
rat att regelverket om så kallad steglös avräkning för personer som 
har beviljats sjukersättning enligt de regler som gällde före den 1 juli 
2008 är administrativt mödosamt för både Försäkringskassan och 
den försäkrade (Rapport 2018:11). 

Regelverket måste säkerställa integritet och autonomi till dem 
som har beviljats sjukersättning och aktivitetsersättning. Regelverket 
behöver vara tydligt så att de som har beviljats förmånerna vet vilka 
förutsättningar som gäller. Annars finns det en risk att de avstår från 
möjligheter att delta i samhällslivet för att vara säkra på att inte för-
sörjningen påverkas. Exempelvis bör fortsatta studier för personer med 
intellektuell funktionsnedsättning underlättas. Utgångspunkten för 
uppdraget är att uppmuntra delaktighet i samhällslivet genom bland 
annat studier och arbete för personer med sjuk- eller aktivitets-
ersättning. 

Utredaren ska därför 

– utreda hur regelverket när det gäller arbete, studier, bisysslor, 
uppdrag eller liknande under tid med sjukersättning och aktivi-
tetsersättning kan göras mer förutsebart och enklare för både den 
försäkrade och Försäkringskassan, och 

– lämna nödvändiga författningsförslag. 

Uppdraget att se över regelverket för förebyggande sjukpenning 
och rehabiliteringsersättning 

Rehabiliteringsreformen 1992 innebar bl.a. att två nya förmåner in-
fördes, dels förebyggande sjukpenning vid medicinsk behandling 
och rehabilitering, dels rehabiliteringsersättning vid arbetslivsinrik-
tad rehabilitering. Förmånerna syftar till att förebygga sjukdom, för-
korta sjukdomstiden och underlätta för den försäkrade att bibehålla 
eller återfå arbetsförmågan. 

Sedan reformen genomfördes har såväl den medicinska som den 
arbetslivsinriktade rehabiliteringen förändrats. Den medicinska reha-
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biliteringen innehåller i dag mer av egen träning och den arbetslivs-
inriktade rehabiliteringen bedrivs inte längre vid arbetsmarknads-
institut och som arbetsmarknadsutbildning. En planering för återgång 
i arbete kan ofta innehålla såväl medicinska som arbetslivsinriktade 
inslag och regelverket bör vara flexibelt och stödja en effektiv rehabi-
litering. Regelverket bör fungera för kvinnor och män oavsett vilken 
kategori på arbetsmarknaden man tillhör. Det finns därför anledning 
att överväga om reglerna för intermittent anställda, egna företagare 
och arbetslösa behöver förtydligas eller moderniseras. 

Vid utgången av 2018 utgjorde andelen fall med sjukpenning i 
förebyggande syfte 2 procent av samtliga sjukfall med sjukpenning och 
rehabiliteringspenning. Motsvarande siffra för rehabiliteringspenning 
var 2,4 procent. Användningen av förebyggande sjukpenning har legat 
på ungefär samma nivå det senaste decenniet medan användningen 
av rehabiliteringsersättning har minskat kraftigt över tid. Förmåner-
nas konstruktion och huruvida de är tillräckligt kända och enkla att 
ansöka om, kan ha betydelse för hur mycket de nyttjas. Lagstiftningen 
är i vissa delar detaljerad, bland annat finns bestämmelser om vad en 
rehabiliteringsplan ska innehålla. Denna typ av handläggningsregler 
kan över tid komma att svara sämre mot hur ärenden lämpligen bör 
handläggas. 

Förebyggande sjukpenning 

Förebyggande sjukpenning kan lämnas vid medicinsk behandling och 
rehabilitering i förebyggande syfte. Enligt 27 kap. 7 § SFB gäller att 
arbetsförmågan anses nedsatt i den utsträckning som den försäkrade 
till följd av rehabiliteringen är förhindrad att förvärvsarbeta. Högsta 
förvaltningsdomstolen har i en dom från september 2019 (HFD 2019 
ref. 42) funnit att förebyggande sjukpenning endast kan lämnas för 
den faktiska tid som behandlingen eller rehabiliteringen tar samt för 
vissa nödvändiga förberedelser och resor till och från behandlingen. 
Det kan finnas skäl att pröva om nuvarande konstruktion kan utgöra 
hinder för möjligheten att nyttja förmånen för att förebygga eller för-
korta sjukdom. Det kan t.ex. övervägas om det finns lämpligare sätt 
att bestämma ersättningens omfattning än att relatera den till den tid 
som behandlingen eller rehabiliteringen faktiskt tar i anspråk. 
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Personer som deltar i arbetsmarknadspolitiska program och som till 
följd av förebyggande medicinsk behandling är förhindrade att delta 
i programmet, kan inte få aktivitetsstöd och inte heller förebyggande 
sjukpenning för frånvaro från programmet. Det finns därför skäl att 
pröva om det går att finna en konstruktion som säkerställer att arbets-
sökande som deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program har möjlig-
het att delta i förebyggande behandling utan att riskera sin försörj-
ning. En utgångspunkt i det avseende bör vara att ansvaret för den 
enskilde under förebyggande behandling huvudsakligen bör åligga den 
som har bäst förutsättningar att hjälpa den enskilde. 

Rehabiliteringsersättning 

Rehabiliteringsersättning kan lämnas vid arbetslivsinriktad rehabili-
tering. Ersättningen består av två delar, rehabiliteringspenning som 
ger ersättning för inkomstbortfall under rehabiliteringen och särskilt 
bidrag som är en kostnadsersättning. En förutsättning för rehabili-
teringspenning är att arbetsförmågan är nedsatt med minst en fjärde-
del på grund av sjukdom. Rehabiliteringspenning kan med nuvarande 
regelverk inte användas för att förebygga en nedsättning av arbets-
förmågan som inte redan har inträffat och uppgår till minst en fjärde-
del. Rehabiliteringspenning kan således inte nyttjas för att t.ex. under-
lätta omställning förrän sjukdomen medfört nedsatt arbetsförmåga. 

I SFB finns inga tidsgränser för hur länge rehabiliteringspenning 
ska kunna beviljas. Av förarbeten framgår dock att inriktningen bör 
vara att rehabilitering tillbaka till ordinarie arbete normalt bör om-
fatta högst tre månader och att inriktningen i övrigt bör vara högst 
ett år. I förordningen (1991:1321) om rehabiliteringsersättning finns 
dock en begränsning till högst 40 studieveckor för en utbildning som 
kan finansieras med studiemedel. I nämnda förordning finns även 
begränsningar när det gäller vilken typ av studier som kan bedrivas 
med rehabiliteringsersättning. Dessa regler har i stort sett varit oför-
ändrade sedan rehabiliteringsreformen, trots att kraven på utbildning 
i arbetslivet har ökat. Utbildning är numera en sällsynt rehabiliterings-
insats. Det kan övervägas om de begränsningar som finns fortfarande 
är motiverade, särskilt med hänsyn till att en omställning som är håll-
bar för individen och som är önskvärd ur ett samhällsperspektiv bör 
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eftersträvas. Även andra existerande förmåner vid utbildning behöver 
beaktas. 

Det är viktigt att den rehabilitering som bedrivs fullgörs enligt de 
intentioner och planer som föranledde beslutet att bevilja ersättning 
under rehabiliteringen. När rehabiliteringen skedde vid arbetsmark-
nadsinstitut eller som arbetsmarknadsutbildning var det relativt enkelt 
att genom närvarorapporter konstatera om en person varit närvarande 
vid rehabiliteringen. När rehabilitering sker i andra former finns det 
skäl att överväga hur kontrollen och uppföljningen av rehabiliteringen 
bör utformas. 

De närmare reglerna om särskilt bidrag finns i förordningen om 
rehabiliteringsersättning. Dessa bestämmelser har i sina grunddrag 
varit oförändrade sedan rehabiliteringsreformen 1992. På senare tid 
har bland annat betänkandet En begriplig och trygg sjukförsäkring 
med plats för rehabilitering (SOU 2020:6) och promemorian Ersätt-
ning vid arbetslivsinriktad rehabilitering (Ds 2018:32) berört rehabi-
literingsersättningen. 

Utredaren ska därför 

– identifiera och analysera eventuella problem med nuvarande lag-
stiftning när det gäller förmåner vid rehabilitering ur såväl den 
enskildes som Försäkringskassans och andra relevanta aktörers 
perspektiv, 

– lämna förslag på hur nuvarande förmåner kan moderniseras eller 
ersättas av en eller flera nya förmåner som är mer ändamålsenliga 
i förhållande till dagens rehabiliteringsformer och enkla för indi-
vider och handläggande myndigheter att administrera samt säker-
ställer en tillräcklig uppföljning och kontroll av rehabiliteringen, 

– ta ställning till hur förmåner vid arbetslivsinriktad rehabilitering 
på ett bättre sätt kan användas för att förebygga nedsatt arbets-
förmåga och understödja omställning för den som behöver sådan 
på grund av sjukdom, 

– kartlägga vilka kostnader som i dag ersätts genom det särskilda 
bidraget i rehabiliteringsersättningen och ta ställning till behovet 
av förändringar av bidraget, och 

– lämna nödvändiga författningsförslag. 

1493 ( 2864 )



Bilaga 1 SOU 2021:69 

1314 

Konsekvensbeskrivningar 

Utredaren ska vid genomförandet av uppdraget särskilt beakta 14 § 
kommittéförordningen (1998:1474) där det bl.a. framgår att om för-
slagen i ett betänkande påverkar kostnaderna eller intäkterna för 
staten, kommuner, regioner, företag eller andra enskilda, ska en be-
räkning av dessa konsekvenser redovisas i betänkandet. Om försla-
gen innebär samhällsekonomiska konsekvenser i övrigt, ska dessa 
redovisas. 

Utredaren ska redovisa förslagens konsekvenser ur ett kontroll- 
och genomförandeperspektiv, och redogöra för hur detta har beak-
tats vid framtagandet av förslagen. Syftet är att säkerställa att de upp-
gifter som ligger till grund för utbetalningarna kan kontrolleras och 
att risken för felaktigt utnyttjande av de förmåner som berörs mini-
meras. Övervägandena i betänkandet Samlade åtgärder för korrekta 
utbetalningar från välfärdssystemen (SOU 2019:59) bör beaktas i ut-
redarens arbete. 

Utredarens förslag ska vara analyserade ur ett jämställdhetsper-
spektiv och analysen ska inkluderas i utformandet av förslagen. Det 
ska särskilt motiveras om de inte bedöms främja jämställdhet. För-
slagens administrativa och ekonomiska konsekvenser ska analyseras 
och redovisas. Om förslagen medför ökade kostnader för stat, region 
eller kommun, ska förslag till finansiering lämnas. Utredaren ska även 
redovisa en offentligfinansiell beräkning och göra en fördelningsanalys. 

Kontakter och redovisning av uppdraget 

Vid genomförandet av uppdraget ska utredaren samråda med berörda 
funktionshinders- och patientorganisationer, arbetsmarknadens par-
ter, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Inspektionen för social-
försäkringen, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk 
utvärdering och Socialstyrelsen. Utredaren ska kontinuerligt sam-
mankalla och föra dialog med referensgrupper. Vidare ska utredaren 
ha dialog med Sveriges Kommuner och Regioner och hälso- och sjuk-
vården. När det gäller uppdraget att se över förmåner vid rehabili-
tering ska utredaren ha kontakt med de delar av hälso- och sjukvården 
där sådan medicinsk behandling och rehabilitering bedrivs som kan 
ge rätt till förebyggande sjukpenning.   
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Uppdraget ska redovisas senast den 30 juli 2021. 
 

(Socialdepartementet) 
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Kommittédirektiv 2020:100 

Tilläggsdirektiv till  
Utredningen om sjuk- och aktivitetsersättningen samt 
förmåner vid rehabilitering (S 2020:04) 

Beslut vid regeringssammanträde den 24 september 2020 

Ändring i uppdraget 

Regeringen beslutade den 26 mars 2020 kommittédirektiv om ett mer 
ändamålsenligt regelverk i sjuk- och aktivitetsersättningen och för 
förmåner vid rehabilitering (dir. 2020:31). 

Utöver vad som sägs om samråd i tidigare direktiv ska en parlamen-
tariskt sammansatt referensgrupp inrättas till stöd för utredarens 
arbete. 

 
(Socialdepartementet)
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Aktgranskning 

Utredningen har genomfört en granskning av Försäkringskassans 
avslagsbeslut avseende ansökan om sjuk- eller aktivitetsersättning för 
nedsatt arbetsförmåga. Sammanlagt har utredningen studerat 300 
slumpmässigt utvalda beslut, fördelat på 200 beslut om sjukersättning 
och 100 beslut om aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga.  

Av de 200 besluten om sjukersättning utgör 150 beslut om avslag 
medan 50 är bifallsbeslut. Av dessa 50 består i sin tur 25 av bifall vid 
ansökning från den enskilde, medan 25 är ”utbytesbeslut” där För-
säkringskassan har bytt ut den enskildes sjukpenning mot sjukersätt-
ning. Aktivitetsersättningsbesluten, 100 st., består av 75 avslagsbeslut 
och 25 bifallsbeslut där den enskilde har ansökt om ersättning.  

Av de 200 besluten om sjukersättning avser 100 beslut personer i 
åldrarna 30–59 år och 100 beslut personer 60–64 år. För besluten om 
aktivitetsersättning har inget urval gjorts för olika åldersgrupper, utan 
samtliga ärenden avser personer i åldrarna 19–29 år.  

Samtliga beslut som ingår i studien har fattats under 2019, en tid-
period då avslagsfrekvensen på ansökningar om sjukersättning låg över 
70 procent. Detta är nivåer som historiskt sett är väldigt höga för sjuk-
ersättningen. 

Syftet med granskningen 

I utredningens uppdrag ingår bland annat att utreda villkoren för rätt 
till sjukersättning och aktivitetsersättning avseende vilken typ av 
arbete som arbetsförmågan bedöms mot, dvs. arbetsförmågebegreppet, 
utreda behovet av ändrat varaktighetskrav för bedömningen av rätten 
till sjukersättning och aktivitetsersättning, ta ställning till om ett nytt 
beviskrav avseende sjukersättning och aktivitetsersättning skulle kunna 
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bidra till en ökad stabilitet i tillämpningen samt att utreda kraven för 
att beviljas sjukersättning för äldre personer i förvärvsarbetande 
ålder. En viktig dimension för att kunna förstå behovet av eventuella 
regelförändringar ur dessa perspektiv är att förstå varför människor 
i dag nekas sjuk- eller aktivitetsersättning. Varför och på vilken grund 
de försäkrade får avslag på sina ansökningar om sjuk- eller aktivitets-
ersättning blir därför ett viktigt kunskapsunderlag i genomförandet 
av utredningen. 

Mot bakgrund av utredningens uppdrag har studien två syften. Det 
första syftet är att utredningen ska få en inblick i hur besluten utfor-
mas. Det är ett sätt för utredningen att bekanta sig med materialet 
och få en bild av hur bedömningar av rätten till sjukersättning och 
aktivitetsersättning motiveras. Det andra syftet med studien är att 
inhämta kunskapsunderlag.  

Det går inte att ifrån detta material dra slutsatser som är repre-
sentativa för samtliga beslut om sjukersättning och aktivitetsersätt-
ning. Dock är materialet tillräckligt stort för att ge viss inblick i varför 
ansökningar får avslag. Studien är ett av flera kunskapsunderlag som 
ligger till grund för utredningens slutsatser och förslag. Resultaten av 
denna aktgranskning ger en indikation om dessa mönster och resultat 
är desamma som i övriga underlag som utredningen baseras på. 

I granskningen har enbart själva besluten granskats. Utredningen 
har inte tagit del av övrigt beslutsunderlag såsom läkarutlåtanden etc. 
Syftet med studien har inte varit att värdera huruvida de fattade be-
sluten är korrekta eller inte utan enbart att studera på vilken grund 
Försäkringskassan avslår ansökan om sjuk- eller aktivitetsersättning 
och hur Försäkringskassan i dessa fall bedömer den enskildes arbets-
förmåga och hur besluten motiveras.  

Urval och avgränsningar 

Aktgranskningen omfattar 300 slumpmässigt utvalda ärenden om sjuk-
ersättning och aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga. Samt-
liga beslut har fattats under 2019. För ärenden avseende avslag om 
sjukersättning har dessa valts ut i två olika ålderskategorier, dels 75 ären-
den för åldrarna 30–59 år, dels 75 ärenden för åldrarna 60–64 år.1 Som 
komplement har därutöver granskats 50 beslut där sjukersättning har 

 
1 Dvs. den försäkrade har haft denna ålder vid tidpunkten för beslutet. 
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beviljats; i 25 av dessa har sjukersättning beviljats efter ansökan från 
den försäkrade med det i andra 25 besluten är det fråga om ett utbyte 
på Försäkringskassans initiativ, från sjukpenning till sjukersättning. 
Bifallsbesluten redovisas inte särskilt. Gällande aktivitetsersättningen 
har 100 beslut granskats; 75 beslut om avslag och som komplement 
25 bifallsbeslut. De försäkrades åldersgrupp är för aktivitetsersättning-
ens del 19–29 år, dvs. hela det åldersspann då denna ersättning kan 
beviljas. 

I urvalet har ärenden där Försäkringskassan avslagit ansökan på 
grund av att den enskilda individen inte omfattats av svensk social-
försäkring eller att individen inte uppfyllt något av de formella vill-
kor som krävs för att ansökan ska prövas uteslutits. Detta kan t.ex. 
handla om att ansökan är ofullständigt ifylld.  

Det slumpmässiga urvalet är för litet för att på ett statistiskt säker-
ställt sätt uttala sig om resultatens representativitet. Utredningen 
använder de granskade besluten som en fingervisning om hur Försäk-
ringskassan motiverar sina avslagsbeslut och på vilka grunder försäk-
rade typiskt sett nekas eller beviljas sjukersättning eller aktivitets-
ersättning. De resultat som redovisas gäller därför enbart de akter 
som studerats och kan inte med säkerhet generaliseras till tolkningar 
avseende hela populationen. 

Resultat 

Beslut om avslag på ansökan om sjukersättning  

En indelning har gjorts i fyra kategorier för skäl till avslagen:  

– Bedömningen att sökande ej uppfyller villkoret om nedsättning av 
arbetsförmågan med minst en fjärdedel i förhållande till förvärvs-
arbete,  

– villkoret om varaktigheten i nedsättningen, inklusive kriteriet att 
alla rehabiliteringsmöjligheter ska bedömas vara uttömda, 

– båda villkoren tillsammans, eller  

– övrigt.  
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Arbetsförmågekriteriet utgör den vanligaste grunden för avslag 

Av tabell 1 framgår att den i särklass vanligaste motiveringen i avslags-
besluten är att underlaget inte stödjer att individen har en nedsatt 
arbetsförmåga med minst en fjärdedel i förhållande till förvärvsarbete 
på arbetsmarknaden. I över 70 procent av de studerade ärendena är det 
(endast) detta kriterium som används i beslutsmotiveringen för avsla-
get. Knappt 20 procent av ärendena avslås med motiveringen att arbets-
förmågans nedsättning inte kan bedömas vara stadigvarande eller att 
all rehabilitering inte är uttömd. I drygt 10 procent av ärendena anges 
båda villkoren i beslutsmotiveringen. 

Även om det inte går att generalisera slutsatserna från den genom-
förda granskningen till resultat för den totala populationen, tycks 
det åtminstone i de akter som studerats vara vanligare att kriteriet 
om att arbetsförmågan inte anses vara nedsatt med minst en fjärdedel 
på hela arbetsmarknaden är vanligare som avslagsorsak för dem äldre 
än 60 år än för gruppen 30–59 år. I åldersgruppen 30–59 år är avslag 
med motiveringen att nedsättningen av arbetsförmågan inte kan be-
dömas vara stadigvarande vanligare än hos de försäkrade som är 60 år 
eller äldre. 

De arbeten som den försäkrade bedöms klara beskrivs som mycket 
anpassade arbeten 

De arbeten som hänvisas till i de studerade besluten är i det närmaste 
uteslutande varianter av ett ”lätt, väl anpassat arbete utan tunga lyft, 
som inte ställer krav på koncentration och där hänsyn kan tas till ned-
satt uthållighet och med möjligheter vill vila och pauser”. De arbeten 
som beskrivs får anses ha mått av anpassningar som tydligt ligger bort-
om normalt förekommande arbeten och de krav som kan sägas ställa 
i ett sådant arbete. Det anges inte i något av besluten vilket faktiskt 
arbete eller typ av arbete denna beskrivning skulle utgöra.  

Inte i något av de granskade besluten finns en redogörelse av vilka 
krav ett förvärvsarbete på arbetsmarknaden faktiskt ställer. I flera fall 
har den försäkrade arbetat eller arbetstränat på Samhall. I dessa fall 
har Samhall redogjort för att anpassningar har gjorts men ändå inte 
fungerat. Försäkringskassan har trots detta bedömt att den försäkra-
des arbetsförmåga inte varit nedsatt i ett lämpligt arbete. 
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Det kan vidare noteras att det i de granskade besluten inte har förts 
något resonemang om skillnaden mellan kraven i ett ”förvärvsarbete” 
respektive kraven i ”normalt förekommande arbete”. Det går därför 
inte att dra några slutsatser kring i hur många fall den försäkrade skulle 
ha bedömts ha arbetsförmåga även i ett normalt förekommande arbete. 
Eftersom detta inte ingår i bedömningen av rätt till sjuk- eller aktivi-
tetsersättning framstår detta inte heller som märkligt.  

Frågan om varaktighet bedöms alltid ihop med frågan om uttömda 
rehabiliteringsmöjligheter 

Utredningen har i avsnittet som rör varaktighetskriteriet och kriteriet 
om uttömda rehabiliteringsmöjligheter konstaterat att detta rör sig 
om en bedömning i två separata steg. 

I de granskade besluten beskrivs däremot i samtliga fall att begrep-
pet stadigvarande innebär att arbetsförmågan ska vara nedsatt under 
all överskådlig framtid och att alla rehabiliteringsmöjligheter ska be-
dömas vara uttömda. I närmast samtliga beslut anges i inledningens 
av beslutsmotiveringen att ”med stadigvarande menas all överskådlig 
framtid och att medicinsk eller arbetslivsinriktad rehabilitering inte 
ens på sikt bedöms kunna leda till att arbetsförmågan kan förbätt-
ras.” Det framgår inte varifrån denna skrivning, som i sin lydelse inte 
har stöd i lagtext eller förarbeten, kommer. Det framstår som oklart 
vad Försäkringskassan menar ska läggas i betydelsen ”inte ens på sikt”. 

Avslag som grundas på ej uppfyllt varaktighetskriterium är betydligt 
vanligare hos yngre än hos äldre försäkrade 

Utredningen har kunnat konstatera att de flesta avslag grundas på 
bedömningen att den försäkrade bedöms ha arbetsförmåga. Bedöm-
ningsgrunderna skiljer sig emellertid också åt mellan äldre (60+) för-
säkrade och yngre (30–59). De äldre får betydligt oftare, i 76 procent 
av fallen för kvinnor och 80 procent för män, avslag med motiver-
ingen att de redan har en arbetsförmåga som inte är nedsatt med 
minst en fjärdedel. För den yngre gruppen är andelen 56 respektive 
67 procent. Den yngre gruppen får i stället oftare avslag med moti-
veringen att varaktigheten inte är uppfylld och/eller att rehabiliterings-
möjligheter inte är uttömda. 
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Ett för högt ställt beviskrav tillämpas i de fall som beviskravet anges 
i beslutet 

Utredningens studie av Försäkringskassans ärendeakter visar att myn-
digheten i ca 20 procent av de studerade besluten om avslag skriver 
att de medicinska underlagen inte ”styrker” att arbetsförmågan är 
nedsatt med minst en fjärdedel, eller att det inte är ”medicinskt styrkt” 
att arbetsförmågan är nedsatt i alla arbeten på arbetsmarknaden. Utred-
ningen kan dock konstatera att lagstiftningen inte innehåller någon 
formulering om att nedsättningen av arbetsförmågan eller varaktig-
heten ska styrkas. 
För aktivitetsersättningen innehåller regelverket en mindre bestämd 
bedömning om framtiden, nämligen att arbetsförmågan kan antas 
bestå under minst ett år. 

Det går dock inte att utifrån formuleringarna i beslutsbreven veta 
vilket beviskrav som försäkringsutredarna och beslutsfattarna som 
har skrivit beslutsbreven har använt i själva prövningen. Det går med 
andra ord inte att dra slutsatsen att de har gjort fel i sak när de har 
prövat individernas rätt till ersättning i dessa fall. Anmärkningen gäller 
i stället de val av ord som har använts i beslutsmotiveringen. 

Tabell 1 Orsak till avslag på ansökan om sjukersättning  

 Antal    
Andel 

(procent)    

 30–59 år  >=60 år  30–59 år  >=60 år  

 Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män 

Arbetsförmågan ej 
nedsatt med 1/4 18 29 28 28 56 67 76 80 

Arbetsförmågan ej 
varaktigt nedsatt 9 12 2 4 28 28 5 11 

Båda villkoren 5 2 7 3 16 5 19 9 

Övrigt   2 1 0 0 0 0 

Totalt 32 43 39 36 100 100 100 100 

Källa: Egna beräkningar. 
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Beslut om avslag på ansökan om aktivitetsersättning  

Liksom för sjukersättningen har en indelning gjort i fyra kategorier 
för skäl till avslagen:  

– avslag på grund av att sökande ej uppfyller villkoret om nedsätt-
ning av arbetsförmågan med minst en fjärdedel i förhållande till 
hela arbetsmarknaden,  

– villkoret om varaktigheten i nedsättningen,  

– båda villkoren, eller  

– övrigt.  

Arbetsförmågekriteriet utgör den vanligaste grunden för avslag 

Av tabell 2 framgår att den vanligaste motiveringen i avslagsbesluten 
för aktivitetsersättning, liksom för sjukersättning, är att den försäk-
rade inte bedöms ha en nedsatt arbetsförmåga med minst en fjärdedel 
i förhållande till arbeten på arbetsmarknaden. I 69 procent av de stu-
derade ärendena är det detta kriterium som används i beslutsmoti-
veringen.  

De arbeten som den försäkrade anses ha arbetsförmåga i beskrivs 
i nästan samtliga ärenden som sådana som är anpassade för den för-
säkrade. Det anges vanligtvis inte konkret vilket arbete detta skulle 
vara, men att det handlar om arbeten där i den försäkrade i lugn och 
ro kan arbeta i sitt eget tempo utan höga krav på prestation med tyd-
liga och strukturerade arbetsuppgifter samt har tillgång till stöd. 
I flera av de granskade ärendena beskrivs att dessa slags anpassade arbe-
ten sannolikt innebär arbete hos Samhall eller arbete med lönebidrag. 
I ett antal ärenden beskrivs att den försäkrade sannolikt behöver få 
hjälp att få ett sådant, för honom eller henne anpassat arbete och att 
Arbetsförmedlingen har i uppdrag och kan hjälpa den försäkrade med 
detta.  

Resultatet av denna granskning avseende avslag för aktivitetsersätt-
ning är likartad med de resultat ISF kommer fram till i myndighetens 
aktgranskning i rapport 2020:9 Variationen inom aktivitetsersätt-
ningen.2  

 
2 I ISF:s granskning undersöktes bl.a. även vilka underlag som låg till grund för Försäkrings-
kassans beslut.  
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Tabell 2 Orsak till avslag på ansökan om aktivitetsersättning 

 Antal  Andel (procent)  

 <30 år  <30 år  

 Kvinnor Män Kvinnor Män 

Arbetsförmågan ej 
nedsatt med 1/4 27 28 69 68 

Arbetsförmågan ej 
nedsatt minst 1år 2 1 5 2 

Båda villkoren 9 12 23 29 

Övrigt 1  3 0 

Totalt 39 41 100 100 

Källa: Egna beräkningar. 

 
 
 

1506 ( 2864 )



 

    
  

    
  

    

   

  

   

  

    

  

    
 

 

   

   
 

 

    

  

    
 

  

   
  
 

  

   

   

   

   

   

    

   

  

  

    

  

    

   

  

   
  

    
 

 

   

   

Statens offentliga utredningar 2021 
Kronologisk förteckning 

1. Säker och kostnadseffektiv it-drift 
– rättsliga förutsättningar för 
utkontraktering. I. 

2. Krav på kunskaper i svenska och 
samhällskunskap för svenskt 
medborgarskap. Ju. 

3. Skolbibliotek för bildning och 
utbildning. U. 

4. Informationsöverföring inom vård 
och omsorg. S. 

5. Ett förbättrat system för arbetskrafts-
invandring. Ju. 

6. God och nära vård. Rätt stöd till 
psykisk hälsa. S. 

7. Förstärkt skydd för väljarna vid röst-
mottagningen. Ju. 

8. När behovet får styra 
– ett tandvårdssystem för en mer jäm-
lik tandhälsa. Vol. 1 & Vol. 2, bilagor 
+ Sammanfattning (häfte). S. 

9. Vem kan man lita på? Enkel och 
ändamålsenlig användning av 
betrodda tjänster i den offentliga 
förvaltningen. I. 

10. Radiologiska skador – skadestånd, 
säkerheter, skadereglering. M. 

11. Bättre möjligheter för elever att nå 
kunskapskraven – aktivt stöd- och 
elevhälsoarbete samt stärkt utbildning 
för elever med intellektuell funktions-
nedsättning. U. 

12. Andra chans för krisande företag 
– En ny lag om företagsrekonstruktion. 
Ju. 

13. En teknikneutral grundlags-
bestämmelse för regeringsbeslut. Ju. 

14. Boende på (o)lika villkor 
– merkostnader i bostad med särskild 
service för vuxna enligt LSS. S. 

15. Föreningsfrihet och terrorist-
organisationer. Ju. 

16. En väl fungerande ordning för val 
och beslutsfattande i kommuner 
och regioner. Fi. 

17. Ett moderniserat konsumentskydd. Fi. 

18. Bolags rörlighet över gränserna. 
Volym 1 & 2. Ju. 

19. En stärkt försörjningsberedskap för 
hälso- och sjukvården. Del 1 och 2. S. 

20. Ecris-TCN – ett mer effektivt utbyte 
av brottmålsdomar mot tredjelands-
medborgare. Ju. 

21. En klimatanpassad miljöbalk för 
samtiden och framtiden. M. 

22. Hårdare regler för nya nikotin-
produkter. S. 

23. Stärkt planering för en hållbar 
utveckling. Fi. 

24. Äga avfall 
– en del av den cirkulära ekonomin. M. 

25. Struktur för ökad motståndskraft. Ju. 

26. Använd det som fungerar. M. 

27. Ett förbud mot rasistiska 
organisationer. Ju. 

28. Immunitet för utställningsföremål. Ku. 

29. Ökade möjligheter att förhindra 
illegal handel via post. I. 

30. Kampen om tiden 
– mer tid till lärande. U. 

31. Kontroller på väg. I. 

32. Papper, poddar och ... 
Pliktmateriallagstiftning för ett 
tryggat källmaterial. U. 

33. En tioårig grundskola. Införandet 
av en ny årskurs 1 i grundskolan, 
grundsärskolan, specialskolan och 
sameskolan. U. 

34. Börja med barnen! En sammanhållen 
god och nära vård för barn och unga. S. 

35. En stärkt rättsprocess och en ökad 
lagföring. Ju. 
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36. Gode män och förvaltare – en över-
syn. Ju. 

37. Stärkt rätt till personlig assistans. 
Ökad rättssäkerhet för barn, fler 
grundläggande behov och tryggare 
sjukvårdande insatser. S. 

38. En ny lag om ordningsvakter m.m. Ju. 

39. Ombuds tillgång till vård- och 
omsorgsuppgifter och förenklad 
behörighetskontroll inom vården. S. 

40. Mervärdesskatt vid inhyrd personal 
för vård och social omsorg. Fi. 

41. VAB för vårdåtgärder i skolan. S. 

42. Stärkta åtgärder mot penningtvätt 
och finansiering av terrorism. Fi. 

43. Ett förstärkt skydd mot sexuella 
kränkningar. Ju. 

44. Tillgänglighetsdirektivet. S. 

45. En EU-anpassad djurläkemedels-
lagstiftning. Del 1 och 2. N. 

46. Snabbare lagföring 
– ett snabbförfarande i brottmål. Ju. 

47. Ett nytt regelverk för bygglov. 
Del 1 och 2. Fi. 

48. I en värld som ställer om. 
Sverige utan fossila drivmedel 2040. 
M. 

49. Kommuner mot brott. Ju. 

50. Fri hyressättning vid nyproduktion. 
Ju. 

51. Skydd av arter – vårt gemensamma 
ansvar. Vol. 1 och 2. M. 

52. Vilja välja vård och omsorg. 
En hållbar kompetensförsörjning 
inom vård och omsorg om äldre. S. 

53. En rättssäker vindkraftsprövning. M. 

54. Ändrade regler i medborgarskaps-
lagen. Ju. 

55. Mikroföretagarkonto 
– schabloniserad inkomstbeskattning 
för de minsta företagen. Fi. 

56. Nya regler om utländska föräldraskap 
och adoption i vissa fall. Ju. 

57. Om folkbokföring, samordnings-
nummer och identitetsnummer. Fi. 

58. Läge och kvalitet i hyressättningen. 
Ju. 

59. Vägen till tillgänglighet – långsiktig, 
strategisk och i samverkan. S. 

60. Förenklingar för mikroföretag och 
modernisering av bokföringslagen. N. 

61. Utvisning på grund av brott –  ett 
skärpt regelverk. Ju. 

62. Användning av e-legitimation i tjänsten 
i den offentliga förvaltningen. I. 

63. Sveriges säkerhet 
– behov av starkare skydd för nätverks-
och informationssystem. Fö. 

64. Ersättning till brottsoffer. Ju. 

65. Stärkt fokus på framtidens forsknings-
infrastruktur. U. 

66. Rätt mottagare. Demokrativillkor och 
integritet. Ku. 

67. Vägen mot fossiloberoende jordbruk. 
N. 

68. Skärpta straff för brott i kriminella 
nätverk. Ju. 

69. En sjukförsäkring med prevention, 
rehabilitering och trygghet. 
Volym 1 och 2. S. 
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Statens offentliga utredningar 2021 
Systematisk förteckning 

Finansdepartementet 

En väl fungerande ordning för val och 
beslutsfattande i kommuner och 
regioner. [16] 

Ett moderniserat konsumentskydd. [17] 

Stärkt planering för en hållbar utveckling. 
[23] 

Mervärdesskatt vid inhyrd personal för 
vård och social omsorg. [40] 

Stärkta åtgärder mot penningtvätt 
och finansiering av terrorism. [42] 

Ett nytt regelverk för bygglov. Del 1 och 2. 
[47] 

Mikroföretagarkonto 
– schabloniserad inkomstbeskattning 
för de minsta företagen. [55] 

Om folkbokföring, samordningsnummer 
och identitetsnummer. [57] 

Försvarsdepartementet 

Sveriges säkerhet 
– behov av starkare skydd för nätverks- 
och informationssystem. [63] 

Infrastrukturdepartementet 

Säker och kostnadseffektiv it-drift 
rättsliga förutsättningar för 
utkontraktering. [1] 

Vem kan man lita på? Enkel och ändamåls-
enlig användning av betrodda tjänster 
i den offentliga förvaltningen. [9] 

Ökade möjligheter att förhindra illegal 
handel via post. [29] 

Kontroller på väg. [31] 

Användning av e-legitimation i tjänsten 
i den offentliga förvaltningen. [62] 

Justitiedepartementet 

Krav på kunskaper i svenska och 
samhällskunskap för svenskt 
medborgarskap. [2] 

Ett förbättrat system för arbetskrafts-
invandring. [5] 

Förstärkt skydd för väljarna vid röst-
mottagningen. [7] 

Andra chans för krisande företag 
– En ny lag om företagsrekonstruktion. 
[12] 

En teknikneutral grundlagsbestämmelse 
för regeringsbeslut. [13] 

Föreningsfrihet och terroristorganisationer. 
[15] 

Bolags rörlighet över gränserna. 
Volym 1 & 2. [18] 

Ecris-TCN – ett mer effektivt utbyte av 
brottmålsdomar mot tredjelandsmed-
borgare. [20] 

Struktur för ökad motståndskraft. [25] 

Ett förbud mot rasistiska organisationer.  
[27] 

En stärkt rättsprocess och en ökad lag-
föring. [35] 

Gode män och förvaltare – en översyn. 
[36] 

En ny lag om ordningsvakter m.m. [38] 

Ett förstärkt skydd mot sexuella 
kränkningar. [43] 

Snabbare lagföring 
– ett snabbförfarande i brottmål. [46] 

Kommuner mot brott. [49] 

Fri hyressättning vid nyproduktion. [50] 

Ändrade regler i medborgarskapslagen. [54] 

Nya regler om utländska föräldraskap och 
adoption i vissa fall. [56] 

Läge och kvalitet i hyressättningen. [58] 

Utvisning på grund av brott –  ett skärpt 
regelverk. [61] 
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Ersättning till brottsoffer. [64] 

Skärpta straff för brott i kriminella
 nätverk. [68] 

Kulturdepartementet 

Immunitet för utställningsföremål. [28] 

Rätt mottagare. Demokrativillkor och 
integritet. [66] 

Miljödepartementet 

Radiologiska skador – skadestånd, 
säkerheter, skadereglering. [10] 

En klimatanpassad miljöbalk för samtiden 
och framtiden. [21] 

Äga avfall 
– en del av den cirkulära ekonomin. [24] 

Använd det som fungerar. [26] 

I en värld som ställer om. 
Sverige utan fossila drivmedel 2040. 
[48] 

Skydd av arter – vårt gemensamma ansvar. 
Vol. 1 och 2. [51] 

En rättssäker vindkraftsprövning. [53] 

Näringsdepartementet 

En EU-anpassad djurläkemedels-
lagstiftning. Del 1 och 2. [45] 

Förenklingar för mikroföretag och 
modernisering av bokföringslagen. 
[60] 

Vägen mot fossiloberoende jordbruk. [67] 

Socialdepartementet 

Informationsöverföring inom vård och 
omsorg. [4] 

God och nära vård. Rätt stöd till psykisk 
hälsa. [6] 

När behovet får styra 
– ett tandvårdssystem för en mer jäm-
lik tandhälsa. Vol. 1 & Vol. 2, bilagor 
+ Sammanfattning (häfte). [8] 

Boende på (o)lika villkor – merkostnader 
i bostad med särskild service för vuxna 
enligt LSS. [14] 

En stärkt försörjningsberedskap för hälso- 
och sjukvården. Del 1 och 2. [19] 

Hårdare regler för nya nikotinprodukter. 
[22] 

Börja med barnen! En sammanhållen god 
och nära vård för barn och unga. [34] 

Stärkt rätt till personlig assistans. 
Ökad rättssäkerhet för barn, fler 
grundläggande behov och tryggare 
sjukvårdande insatser. [37] 

Ombuds tillgång till vård- och 
omsorgsuppgifter och förenklad 
behörighetskontroll inom vården. [39] 

VAB för vårdåtgärder i skolan. [41] 

Tillgänglighetsdirektivet. [44] 

Vilja välja vård och omsorg. 
En hållbar kompetensförsörjning 
inom vård och omsorg om äldre. [52] 

Vägen till ökad tillgänglighet – långsiktig, 
strategisk och i samverkan. [59] 

En sjukförsäkring med prevention, 
rehabilitering och trygghet. 
Volym 1 och 2. [69] 

Utbildningsdepartementet 

Skolbibliotek för bildning och utbildning. 
[3] 

Bättre möjligheter för elever att nå 
kunskapskraven – aktivt stöd- och 
elevhälsoarbete samt stärkt utbildning 
för elever med intellektuell funktions-
nedsättning. [11] 

Kampen om tiden 
– mer tid till lärande. [30] 

Papper, poddar och ... 
Pliktmateriallagstiftning för ett 
tryggat källmaterial. [32] 

En tioårig grundskola. Införandet 
av en ny årskurs 1 i grundskolan, 
grundsärskolan, specialskolan och 
sameskolan. [33] 

Stärkt fokus på framtidens forsknings-
infrastruktur. [65] 
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Remiss 
 
 
2021-09-24 
S2021/05920  
  
 

 
 

Socialdepartementet 
Socialförsäkringsenheten 
  

  

 

 

Telefonväxel: 08-405 10 00 
Fax: 08-24 46 31 
Webb: www.regeringen.se 

Postadress: 103 33 Stockholm 
Besöksadress: Fredsgatan 8 
E-post: s.registrator@regeringskansliet.se 

 

En sjukförsäkring med prevention, rehabilitering och trygghet 
(SOU 2021:69) 

Remissinstanser 
Arbetsförmedlingen 

Arbetsgivarverket 

Arbetsmiljöverket 

Barncancerfonden 

Botkyrka kommun 

Centrala studiestödsnämnden 

Danderyd kommun 

Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet (DHR) 

Diskrimineringsombudsmannen 

Domstolsverket 

Ekonomistyrningsverket 

Emmaboda kommun 

Eslöv kommun 

Falköping kommun 

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE) 

Funktionsrätt Sverige 

Fysioterapeuterna 

Företagarförbundet 
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Företagarna 

Försäkringskassan 

Förvaltningsrätten i Uppsala 

Gnesta kommun 

Gävle kommun 

Göteborgs kommun 

Göteborgs Universitet  

Halmstad kommun 

Hörselskadades riksförbund   

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) 

Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk 
utvärdering 

Jokkmokk kommun 

Justitiekanslern 

Jämställdhetsmyndigheten 

Kammarrätten i Sundsvall 

Karolinska institutet 

Katrineholm kommun 

Konjunkturinstitutet 

Kumla kommun 

Kungsbacka kommun 

Köping kommun 

Kronofogdemyndigheten 

Landsorganisationen i Sverige (LO) 

LO-TCO Rättsskydd  

Lunds universitet  

Luleå kommun 

Malmö kommun 

Malå kommun 

Myndigheten för arbetsmiljökunskap (Mynak) 
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Myndigheten för delaktighet (MFD) 

Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) 

Nätverket Unga För Tillgänglighet 

Pensionsmyndigheten 

PTK 

Ragunda kommun 

Region Blekinge  

Region Halland  

Region Kronoberg  

Region Norrbotten  

Region Stockholm  

Region Västernorrland 

Reumatikerförbundet 

Riksdagens ombudsmän, JO 

Riksförbundet för Social och Mental Hälsa 

Riksrevisionen 

Saco 

Skatteverket 

Socialstyrelsen  

Sollentuna kommun 

Sorsele kommun 

Sotenäs kommun 

Statskontoret 

Stockholms kommun 

Svalöv kommun 

Svenljunga kommun 
 
Svenska ILO-kommittén 

Svenska Läkaresällskapet 

Svenskt Näringsliv 
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Sveriges Arbetsterapeuter 

Sveriges dövas riksförbund 

Sveriges Företagshälsor 

Sveriges Kommuner och Regioner 

Sveriges Läkarförbund 

Sveriges Psykologförbund 

Synskadades Riksförbund 

Södertälje kommun 

Tjänstemännens Centralorganisation, TCO 

Trollhättan kommun 

Umeå kommun  

Uppsala universitet 

Vårdförbundet 

Växjö kommun 

Örebro universitet 

Örnsköldsvik kommun 

 

Remissvaren ska ha kommit in till Socialdepartementet senast den 22 
december 2021. Svaren bör lämnas i bearbetningsbar form 
(t.ex. Wordformat) per e-post till s.remissvar@regeringskansliet.se och 
med kopia till esbjorn.akesson@regeringskansliet.se. Ange diarienummer 
S2021/05920 och remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmed-
delandet. Remissinstansens namn ska även anges i dokumentnamnet. 

Svaret bör lämnas i två versioner: den ena i ett bearbetningsbart format (t.ex. 
Word), den andra i ett format (t.ex. pdf) som följer tillgänglighetskraven 
enligt lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service. 
Remissinstansens namn ska anges i namnet på respektive dokument. 

Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats.  

I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller 
materialet i betänkandet. 
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Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En 
myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att 
redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att 
svaret ger besked om detta. 

För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna 
synpunkter.  

Betänkandet kan laddas ned från Regeringskansliets webbplats 
www.regeringen.se. 

Remissinstanserna kan utan kostnad beställa tryckta exemplar av 
betänkandet via ett beställningsformulär hos Elanders Sverige AB 

Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens 
promemoria Svara på remiss – hur och varför (SB PM 2003:2, reviderad 
2009-05-02). Den kan laddas ner från Regeringskansliets webbplats 
www.regeringen.se. 

 
 
Therese Karlberg  
Departementsråd 
 
 
 
 
Kopia till 

Elanders Sverige AB, e-postadress: betankande@elanders.com 
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 KS.2021.0489  
 
 
 
2021-11-16 
Cecilia Wennersten Kommunstyrelsen 
0413-624 29 
Cecilia.wennersten@eslov.se 
 
 

Kommunledningskontoret  1(2) 
Postadress: 241 80 Eslöv  |  Besöksadress: Stadshuset, Gröna torg 2 
Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunledningskontoret@eslov.se  |  www.eslov.se 
 

Remissvar på fritidspolitisk strategi för Eslövs 
kommun 2022-2030 

Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 25 oktober 2021 att skicka förslag på 
fritidspolitisk strategi på remiss. Remissvaret ska inkomma senast den 17 december 
2021. 
 
Förslaget till fritidspolitisk strategi tar sin utgångspunkt i folkhälsan, och syftar till 
att bidra till arbetet med utjämning av de ökande hälsoklyftorna. För att få genomslag 
krävs en bred förankring och samsyn på fritidens betydelse inom kommunens alla 
verksamheter och den ideella sektorn. Arbetet med att skapa förutsättningar för en 
meningsfull fritid spänner över flera politikområden. En kommungemensam 
fritidspolitisk strategi fyller en viktig funktion i att samordna och visa på helheten.  

Beslutsunderlag 
Fritidspolitisk strategi för Eslövs kommun 2022-2030. 
Förslag till handlingsplan för fritidpolitisk strategi Eslövs kommun 2022-2030 
Barnchecklista för fritidspolitisk strategi för Eslövs kommun 2022-2030 

Beredning 
Kommunledningskontoret anser att remissversionen av fritidspolitisk strategi är väl 
genomarbetad men för att förenkla verkställigheten och förlänga strategins aktualitet 
kan kunskapsunderlaget med fördel läggas i en bilaga.  
 
I arbetet med framtagandet av strategin som har letts av Kultur och Fritid har man 
involverat Kommunledningskontoret på ett bra, löpande och positivt sätt under hela 
arbetets gång.  
 
Fritidspolitisk strategi samt handlingsplanen har en tydlig koppling till Agenda 2030 
och att arbeta med en gemensam och strukturerad fritidspolitisk strategi kan rimligen 
bara stärka hela Eslövs kommun.  
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Vi har noterat följande som vi önskar att man beaktar och förtydligar i strategin och 
handlingsplanen:  

 
 I handlingsplanen sid 9 under mål ”Verka för att mark och ytor för idrott, 

motion och rekreation avsätts i tillräcklig utsträckning i den fysiska 
planeringen”. Åtgärden är bra men vi önskar tydligare text i två rutor se 
nedan. 
- I ruta två förslag på ny text:  
Utifrån den samlade strategin inkludera olika typer av rörelse i planeringen 
av den långsiktiga markanvändningen (exempelvis genom markanspråk i 
översiktsplanen) och säkerställa den mark som behövs med särskilt fokus på 
ytor för organiserad och spontanidrott. 
- I ruta tre under samma mål som ovan men sid 10. Förtydliga ordet breda 

eller stryk det och då blir texten istället: 
 Främja varierande funktioner i detaljplaner för att uppmuntra olika 
målgrupper till rörelse… 
 

 I strategin sid 12 (ruta 3) Bland målen inom fokusområdet ”Varierande 
former för idrott, motion och fritid” återfinns målet Uppmuntra föreningar att 
ta hänsyn till miljöaspekter i sin verksamhet. Kommunledningskontoret ser 
gärna att man även lägger till ett liknande mål för den egna verksamheten då 
även beställare/ägare/hyresgäster av fritidsanläggningar och utrustning kan 
medföra en miljöpåverkan och behöver därför ta hänsyn till miljöaspekter. 

 
 Slutligen föreslår Kommunledningskontoret att strategin kan med fördel delas 

upp och innehålla en ”utredning” och en ”strategi” för mer tydlighet och 
bättre förståelse i implementeringen.  

Förslag till beslut 
- Kommunstyrelsen antar yttrandet som sitt och överlämnar det till kultur- och 

fritidsnämnden.  

Beslutet skickas till 
Kultur- och fritidsnämnden 
 
 
 
Eva Hallberg Katarina Borgstrand 
Kommundirektör Tillväxtchef 
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Sammanträdesprotokoll 
2021-10-13 

 

Kultur- och fritidsnämnden  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

§ 92    KOF.2021.0104 

Fritidspolitisk strategi  

Ärendebeskrivning  
Förslaget till fritidspolitisk strategi tar sin utgångspunkt i folkhälsan, och syftar till 
att bidra till arbetet med utjämning av de ökande hälsoklyftorna. För att få genomslag 
krävs en bred förankring och samsyn på fritidens betydelse inom kommunens alla 
verksamheter och den ideella sektorn. Arbetet med att skapa förutsättningar för en 
meningsfull fritid spänner över flera politikområden. En kommungemensamt 
fritidspolitisk strategi fyller en viktig funktion i att samordna och visa på helheten. 
Därför vill Kultur och Fritid betona vikten av att strategin antas i alla nämnder och 
kommunfullmäktige. Med en långsiktig fritidspolitisk plattform kan vi också 
underlätta prioriteringar och vägval som krävs för en aktiv och rörelserik kommun 
vilket i sin tur bidrar till att skapa "en hållbar, spännande kommun där människor 
möts, utvecklas och trivs". 

Beslutsunderlag 
 Fritidspolitisk strategi 
 Kultur- och fritidsnämndens beslut §22, 2020  Fritidspolitiskt program 
 Förslag till fritidspolitisk strategi för Eslövs kommun 2022-2030 
 Förslag till Handlingsplan för Fritidspolitisk strategi för Eslövs kommun 2022-

2030 
 Barnchecklista för Fritidspolitisk strategi för Eslövs kommun 2022-2030 
 

Beredning 
Som en del i arbetet med att ta fram den fritidspolitiska strategin har olika 
insamlingsarbeten genomförts i form av en demografisk analys, enkätundersökning 
bland högstadieelever, dialog med föreningar samt dialog med kommunens 
förvaltningar. Utifrån dessa dialoger har fokusområden och mål för strategin tagits 
fram i samråd med de olika förvaltningarna. I samband med framtagning av strategin 
har även en handlingsplan med konkreta åtgärder arbetats fram. Varje åtgärd kopplas 
till berörda nämnder som har ansvar för genomförande och uppföljning av sina 
åtgärder. En förvaltningsövergripande grupp bildas för att samordna arbetet. 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att skicka strategin på remiss till samtliga 
nämnder och Kommunala pensionärsrådet. Svar ska inkomma senast den 17 
december. 
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Kultur- och fritidsnämnden  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 
Barn- och familjenämnden 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden 
Servicenämnden 
Kommunala Pensionärsrådet 
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Dokumentet fritidspolitisk strategi för ESLÖVS KOMMUN 2022-2030 är antaget av [Kommunfullmäktige] 

den [åååå-mm-dd]. Kontaktperson: Rebecca Stewart [Fritidsstrateg, Kultur och Fritid]. 1(16) 

FÖRSLAG TILL 
FRITIDSPOLITISK STRATEGI 
FÖR ESLÖVS KOMMUN 
2022-2030 
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Inledning 

Syfte 

Genom denna fritidspolitiska strategi vill Eslövs kommun verka för att 

skapa förutsättningar för ett aktivt och meningsfullt fritidsliv för Eslövs 

invånare, med särskilt fokus på barn och unga. Genom att stärka fritidens 

roll i samhället och i kommunens utvecklingsarbete kan Eslövs kommun 

bidra till att främja folkhälsa, livskvalité och välbefinnande för Eslövs 

medborgare.  

 

För att få ett verkligt genomslag för folkhälsan, krävs en bred förankring 

och samsyn på fritidens betydelse inom kommunens alla verksamheter och 

den idéburna sektorn. De olika politikområdena påverkar varandra i arbetet 

med att skapa förutsättningar för en aktiv fritid. Här kan det fritidspolitiska 

strategin fylla en viktig funktion i att samordna och visa på helheten. 

Med en långsiktig fritidspolitisk plattform kan vi också underlätta 

prioriteringar och vägval som krävs för att vara en aktiv, attraktiv och 

rörelserik kommun vilket i sin tur bidrar till att skapa “en hållbar, spännande 

kommun där människor möts, utvecklas och trivs”1.  

 

Avgränsning 

Syftet med att ta fram en fritidspolitisk strategi istället för ett idrottspolitiskt 

är att inkludera fler faktorer som påverkar möjligheten till en meningsfull 

fritid. Fritid definieras som den fria tid som man kan disponera och använda 

för att öka livskvalité och välbefinnande.  Strategin präglas av ett starkt 

folkhälsoperspektiv och omfattar de folkhälsoaspekter som berör idrotts- 

och fritidsfrågor. När det gäller föreningar inkluderar fritidsområdet både 

idrotts- och friluftsföreningar, men även pensionärs- och sociala föreningar 

samt andra fritidsaktiviteter. Kulturfrågor- och föreningar behandlas inte av 

strategin. Motsvarande program finns för kulturområdet2.   

 
  

                                                 
1 Eslövs kommun, Eslövs kommuns handlingsprogram 2019-2022, 

eslovs_kommuins_handlingsprogram-2019-2022_webb.pdf 
2 Kulturpolitiskt program för Eslövs kommun 2017-2025: https://eslov.se/wp-

content/uploads/kulturpolitiskt-program-for-eslovs-kommun-2017-2025.pdf  
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Fritid i Eslöv och omvärlden 

Fritid, policyer och rättigheter 

Rätten till fritid och idrott finns tydligt angiven i ett flertal internationella 

överenskommelser som Sverige har anslutit sig till. I FN:s allmänna 

förklaring om mänskliga rättigheter (Artikel 24) samt i konventionen för 

barnets rättigheter slås rätten till lek, vila och fritid fast. Rätten att delta i 

fritidsaktiviteter och idrott fastslås även i FN:s konvention om avskaffande 

av all slags diskriminering av kvinnor (Artikel 13) samt i FN:s konvention 

om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (Artikel 30).  

 

Fritidsområdet är inte en del av kommunens lagstadgade ansvar i Sverige, 

men flera internationella och nationella policyer visar på vikten av en aktiv 

fritid för en god folkhälsa. Därför utgår vi ifrån det nationella 

folkhälsopolitiska målet att skapa förutsättningar för en god och jämlik 

hälsa och minska de påverkbara hälsoklyftorna, och hur fritid kan bidra till 

det. 

Agenda 2030 

Idrott, rörelse och en aktiv fritid är även viktiga faktorer för hållbar 

utveckling och arbetet med Agenda 2030. I deklarationen för Agenda 2030 

beskrivs hur ”idrotten i ökande grad bidrar till utveckling och fred genom 

att främja tolerans och respekt och även bidrar till att öka kvinnors och 

ungdomars, enskilda personers och samhällens egenmakt, liksom till 

målsättningar i fråga om hälsa, utbildning och social inkludering”.  

 

Agenda 2030 och de globala målen har inarbetats i kommunens mål för 

mandatperioden, och även fokusområdena för den fritidspolitiska strategin 

avser bidra till flera av dem. Inom strategin identifierar vi hur varje område 

bidrar till de globala målen och kommunens övergripande arbete med 

Agenda 2030.   

Varför är en aktiv fritid viktig?  

Fysisk aktivitet och rörelse är en friskfaktor. För barn och unga i åldrarna 6-

17 år tyder flera studier på att fysisk aktivitet kan ha särskilt positiva 

effekter på hälsan under uppväxten, både för den fysiska och psykiska 

hälsan, samt skolstress och prestation. Utöver detta finns det även evidens 

på att om man har varit fysiskt inaktiv tidigt i livet behåller man det 

beteendet i vuxenlivet.    
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En meningsfull fritid innefattar inte bara idrott och fysisk aktivitet; lika 

viktigt är det sociala, kulturella och demokratiska värde som ett brett 

fritidsutbud kan tillföra. Detta har en viktig roll i att bygga social 

gemenskap, öka delaktighet och stärka personers sociala kapital. Att skapa 

förutsättningar för en aktiv och meningsfull fritid är därför viktigt för att 

förbättra folkhälsan och livskvalitén bland kommunens invånare. 

Utmaningar och trender i omvärlden och Sverige 

WHO (2017) identifierar fysisk inaktivitet som den fjärde största riskfaktorn 

för dödlighet och en stor riskfaktor för ohälsa i ett globalt perspektiv 

(Folkhälsomyndigheten, 2019). Detta orsakar kostnader för både individen 

och samhället.  

 

Förutsättningar för en god hälsa skiljer sig markant mellan olika grupper.3 

Flera studier har visat att socioekonomiska faktorer och kön har en stor 

påverkan på barns levnadsvanor och möjlighet till fysisk aktivitet4. ”Pep-

rapporten 2020” visar att bara två av tio barn i Sverige når den 

rekommenderade mängden fysisk aktivitet. Andelen minskar med stigande 

ålder, och tonårstjejer är den grupp som är minst aktiv där bara 1 av 10 

uppfyller rekommendationerna. Socioekonomiska faktorer spelar även här 

en roll. Dessa skillnader mellan grupper syns också inom deltagandet i 

föreningslivet5.  

 

Inom samhället ser vi en ökad individualisering där allt fler vill kunna välja 

hur och när de tränar och engagerar sig utifrån egna önskemål. Synen på 

idrott och motion har också förändrats; att tävla och prestera har blivit 

mindre viktigt och faktorer som att ha roligt, flexibilitet och hälsa har blivit 

allt viktigare. Brist på tid och ork hos unga talar för behov av tillgängliga 

och flexibla möjligheter att utöva idrotts- och fritidsaktiviteter6. 

Organisationer inom sport- och fritidsområdet står för nästan 15% av 

Skånes idéburna sektor7 och har en viktig roll i att aktivera barn och unga.  

                                                 
3 SOU (2016), Det handlar om jämlik hälsa; Folkhälsomyndigheten (2020), Folkhälsans 

utveckling – årsrapport 2020  
4 Generation Pep (2020), Pep-rapporten 2020; SOU (2016), Det handlar om jämlik hälsa 
5 Centrum för idrottsforskning (2017) Resurser, representation och riktig idrott; Centrum 

för idrottsforskning (2018) Idrotten och (o)jämlikheten – I medlemmarnas eller samhällets 

intresse? 
6 Ungdomsbarometer & Riksidrottsförbundet (2016), Ungas tränings- och motionsvanor; 

MUCF (2020) Ungas rätt till en meningsfull fritid – tillgång, trygghet och hinder; Centrum 

för Idrottsforskning, Idrottsstatistik: https://idrottsstatistik.se/, 
7 Nätverket  - Idéburen Sektor Skåne (2015),  IDÉBUREN SEKTOR I SKÅNE - 

Kartläggning 2015 
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För att få fler att vilja och kunna delta i fritidsaktiviteter behöver vi sänka 

trösklarna och utveckla verksamheter där man kan delta på olika sätt utan 

krav på resultat. För att möta dessa behov så genomgår svensk idrottsrörelse 

en stor omställning för att ”arbeta för livslång idrott i förening för alla, 

oavsett bakgrund, ålder, kön, ambitionsnivå eller andra förutsättningar”8.  

 

Vi står även inför stora utmaningar till följd av coronapandemin där flera 

studier nu tyder på att den har lett till en minskning av fysisk aktivitet och 

deltagande i fritidsaktiviteter9. Rapporten ”Ett år med corona” från 

Riksidrottsförbundet visar att pandemin har haft omfattande negativa 

konsekvenser på idrottsföreningar med minskat idrottande och träning, färre 

ledare och funktionärer samt minskat engagemang från föräldrar. Detta har 

lett till en oro för att många inte kommer tillbaka till idrotten och 

föreningslivet, särskilt bland unga. Därför är det särskilt viktigt att stödja 

föreningar i att återuppta sin verksamhet och få barn och unga att hitta 

tillbaka.  

 

Parallellt med en utveckling av föreningslivet måste vi skapa plats för de 

som inte tar del av föreningsidrotten och skapa förutsättningar för aktiva 

livsmiljöer och rörelse i vardagen. Att skapa attraktiva, tillgängliga och 

inkluderande ytor för olika sorts rörelse, lek och aktivitet blir allt viktigare i 

utformningen av den fysiska miljön för att alla barn ska få en aktiv start i 

livet, utveckla rörelseförståelse och en vilja att vara aktiva hela livet10. För 

att fånga upp olika behov måste vi, kommun och föreningsliv tillsammans, 

skapa förutsättningar för personer att vara aktiva båda i och utanför 

föreningar, och göra Eslöv till en rörelserik kommun. 

 

Eslöv: Insamlingsarbete och dialog 

Som en del i arbetet med att ta fram den fritidspolitiska strategin har olika 

insamlingsarbeten genomförts i form av en demografisk analys, 

enkätundersökning bland högstadieelever, dialog med föreningar, samt 

dialog med kommunens förvaltningar. Nedan beskrivs de olika processerna 

och resultaten från arbetet.  

                                                 
8  Riksidrottsförbundet (2018), Strategisk plan för idrottsrörelsen 
9 Riksidrottsförbundet (2021), Ett år med corona – maj 2021 
10 Trivector och White (2020), Planeringsverktyg – stödjande fysiska livsmiljöer, SOU; 

Riksidrottsförbund och Movium (2019), Rörelserik stadsutveckling 
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Analys av demografiska statistikområden 

Som en del av insamlingsarbetet har vi använt oss av Geodata från SCB:s 

Demografiska statistikområden11 (DeSO) för att identifiera inom vilka 

områden som har behov av särskilda insatser utifrån andelen barn och unga, 

kön och socioekonomisk bakgrund. Statistiken kommer att användas i 

implementeringen av åtgärderna.  

Enkätundersökning  

Sammanlagt svarade 332 högstadieelever i årskurs 7-9 på en enkät om sina 

fritidsvanor. De sammanfattande resultaten är:  

 

 Föreningslivet engagerar många och ungefär hälften av de svarande 

tränar i en förening.  

 En tredjedel av de svarande har inte någon fritidsaktivitet alls.  

 En stor andel har slutat med någon fritidsaktivitet under det senaste 

året. De största anledningar till detta var att det tog för mycket tid, 

man behövde fokusera på skolan och/eller man orkade inte. 

 Svaren analyserades även utifrån kön och socioekonomisk bakgrund 

(baserad på DeSO data). Från svaren kan vi se att det finns 

könsskillnader och geografiska skillnader mellan ungdomarna. Detta 

liknar resultaten i andra studier där tjejer och personer som bor i 

områden med lägre socioekonomisk status deltar i mindre 

utsträckning än övriga.   

 E-sport är ett av unga killars största fritidsintresse.  

 Det finns en önskan om olika typer av anläggningar och platser för 

rörelse och möten, till exempel mötesplatser för ungdomar, 

skatepark, idrottsplaner i olika former samt längre öppettider för de 

platser som finns. 

 

Dialog med föreningar 

För att undersöka hur vi, kommun och idéburen sektor, gemensamt kan ta 

oss an de utmaningar nutiden och framtiden ger oss, och utveckla området 

fritid och föreningsliv, har vi haft dialog med 17 föreningar kring fem 

områden: föreningsliv och stöd; inkludering och delaktighet; anläggningar, 

lokaler och tillgänglighet; samverkan och evenemang. Därefter har vi bjudit 

in till en referensgrupp för att ta fram gemensamma prioriteringar. Alla 

föreningar har bjudits in och följande har deltagit: EAI Bordtennis, Eslövs 

                                                 
11 SCB, DeSO demografiska statistikområden: https://www.scb.se/hitta-statistik/regional-

statistik-och-kartor/regionala-indelningar/deso---demografiska-statistikomraden/  
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IK, Eslövs HF, Marieholms byaförening, Trollenäs IF/Parasport, 

Frisbeesport Eslöv, Dansa åh Le och Stehags intresse- och 

försköningsförening.  

 

Föreningarna upplever flera utmaningar kopplade till engagemang och 

medlemsvärvning samt inkludering och delaktighet men de områden som 

ansågs vara viktigast att jobba vidare med var behov av lokaler och 

anläggningar, och samverkan med kommunen där bättre kommunikation 

och återkoppling till föreningar önskas.  

 

Dialog med kommunens förvaltningar 

För att ta fram en nulägesbild och gemensamma prioriteringar genomfördes 

en rad olika workshops med ledningsgrupper och de berörda förvaltningarna 

inom kommunen. Fem områden ansågs viktigast att jobba vidare med:   

 

 Jämlika förutsättningar för en meningsfull fritid 

 Rörelse och aktivitet i den fysiska planeringen 

 Tillväxt och Eslövs attraktivitet 

 Natur och friluftsliv 

 Samverkan – förvaltningsövergripande och med föreningsliv 

 

Efter workshopparna har vi haft två referensgruppsträffar för att ta fram 

åtgärder kopplade till fokusområdena som beskrivs nedan.  

 

Nästa steg 

Kunskapsinsamlingen och dialogarbetet har gjort det tydligt vilka områden 

som är extra angelägna att fokusera på under de kommande åren. Därför 

kommer åtgärderna i denna strategi att utgå ifrån följande områden: 

 Jämlika förutsättningar för en meningsfull fritid 

 Varierande former för idrott, motion och fritid 

 Fysiska förutsättningar för en aktiv fritid 

 Samverkan  

 

Dessa olika fokusområden har en stark inbördes påverkan på varandra och 

samspelet mellan dem är viktigt för strategin i sin helhet och arbetet med att 

skapa en aktiv, attraktiv och rörelserik kommun. Genom dialogsamtal har vi 

tagit fram mål och ansvarsområde för varje fokusområde. En separat 

handlingsplan, som antas politiskt tillsammans med strategin, bifogas med 

åtgärder och ansvarsfördelning för varje mål. 
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Strategin ska verka för att alla Eslövsbor ska ha tillgång till meningsfulla 

fritidsaktiviteter. Samtidigt ser vi att vissa grupper är underrepresenterade 

inom fritidslivet. För att minska dessa skillnader inriktar strategin sig 

särskilt på följande prioriterade grupper: 

 Barn och unga, med särskilt fokus på unga tjejer (särskilt med 

utomeuropeisk bakgrund) och socioekonomiskt svaga grupper 

 Nyanlända12 

 Personer med funktionsnedsättningar 

 Äldre 

 

  

                                                 
12 Nyanländ: person som beviljats uppehållstillstånd som flykting eller av andra skyddsskäl. 

Det gäller också anhöriga till personer med sådan status.  
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Fokusområden 

Jämlika förutsättningar för rörelse och aktivitet  

Goda förutsättningar för en aktiv fritid och ett socialt deltagande är en viktig 

del av arbetet för en god folkhälsa i Eslöv. Utgångspunkten för arbetet med 

den fritidspolitiska strategin är att idrott och fritidsaktiviteter ska vara 

tillgängliga för alla på lika villkor. Samtidigt ökar klyftorna mellan 

människor i samhället, vilket inte minst reflekteras i idrotts- och fritidslivet 

där vissa grupper har sämre förutsättningar att delta. Därför behövs ett aktivt 

arbete med att skapa jämställda och jämlika förutsättningar för rörelse och 

aktivitet.    

 

Flera studier visar på att andelen barn och unga som deltar i idrotts- och 

fritidsaktiviteter minskar med stigande ålder. Detta gäller särskilt tjejer, som 

ofta upplever att de har mindre tid, behöver fokusera mer på skolan och är 

mindre bekväma i idrottsmiljön. Vi ser även att det finns stora skillnader 

mellan olika grupper, där socioekonomiskt svaga grupper, nyanlända, äldre 

samt personer med funktionsnedsättningar generellt är mindre aktiva. 

Orsaker till detta kan vara mindre tid, ekonomiska hinder, brist på nätverk 

eller kunskap om hur man deltar eller att aktiviteterna inte upplevs som 

tillgängliga.  Det är därför viktigt för Eslövs kommun att arbeta för att 

minska dessa hinder, och skapa goda förutsättningar för deltagande i 

fritidslivet, med särskild hänsyn till strategins prioriterade grupper.  

 

 

Mål Ansvarig nämnd 

Skapa bättre förutsättningar för meningsfulla fritidsaktiviteter 

för: 

 Barn och unga, med särskilt fokus på unga tjejer och 

socioekonomiskt svaga grupper 

 Nyanlända barn och vuxna 

 Äldre 

 Personer med funktionsnedsättningar 

 

Kultur och Fritid, 

Kommunstyrelsen, 

Barn och 

Utbildning, 

Gymnasie- och 

vuxenutbildning, 

Vård och Omsorg 

Verka för en bra geografisk spridning av fritidsaktiviteter i hela 

kommunen  

Kultur och Fritid 
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Varierande former för idrott, motion och fritid 

Föreningslivet är det forum där de flesta barn och unga är aktiva på sin 

fritid. Utöver själva idrotten och motionen tillför föreningslivet viktiga 

sociala, demokratiska och kulturella värden som bidrar till ungas utveckling 

och deltagande i samhället. Samtidigt ser vi en trend där allt fler väljer att 

träna och aktivera sig utanför föreningslivet, och intresset för spontanidrott 

och egenorganiserad idrott växer. Utifrån dessa behov, behöver vi, 

tillsammans med föreningslivet, skapa utrymme för personer att delta i 

fritidsaktiviteter på olika sätt.  

 

Organiserad idrott och föreningsliv 

I Eslöv har vi ett rikt och aktivt föreningsliv som engagerar många, och som 

spelar en viktig roll i folkhälsoarbetet. Elitidrotten och den organiserade 

idrotten bidrar till att skapa ett större intresse för idrotten samt att inspirera 

och engagera nya generationer. Samtidigt växer intresset för breddidrott, 

och behovet av verksamheter utan tävling och krav på resultat ökar. Detta är 

viktigt för att kunna behålla fler inom föreningslivet och idrotten, så länge 

som möjligt vilket framförallt gäller för strategins prioriterade grupper (se 

s.10). Även Riksidrottsförbundet påpekar behovet av att utveckla och 

förändra föreningsverksamhet i takt med samhällsutvecklingen, och att hitta 

nya strukturer och former för att göra det enklare för fler att delta.   

 

Eslövs kommun och föreningslivet behöver därför också hitta sätt att sänka 

trösklarna in till föreningsliv och skapa möjligheter för fler att vara med på 

olika sätt. (Exempel på detta skulle kunna vara prova-på-tillfällen, frivillig 

anmälan, motionsgrupper för olika åldrar.)  

 

Möjligheter till egenorganiserad idrott och spontanidrott 

Allt fler vill kunna välja när man vill aktivera sig samt var och med vem. 

Att skapa möjligheter för spontanidrott kan vara ett sätt att få fler i rörelse, 

skapa större social samvaro och nå grupper som inte är aktiva inom den 

traditionella föreningsidrotten. Spontanidrottsplatser fungerar ofta också 

som öppna mötesplatser där olika invånare kan träffas oavsett etnicitet, 

socioekonomi, ålder, fysiska förutsättningar eller kön. 

 

Det är därför viktigt att utveckla vårt arbete med att skapa förutsättningar 

för spontanaktiviteter. Särskilt fokus bör läggas på tjejer och deras 
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spontanidrottande eftersom tidigare forskning visar att spontanidrottsmiljöer 

oftast domineras av pojkar/killar13. 

 

Mål Ansvaring 

nämnd 

Stötta utvecklingen av breda och varierande former för idrott 

och fritidsaktiviteter 

 

Kultur och Fritid 

Stötta idrottsföreningars utveckling i linje med RF-SISU 

Skånes "Strategi 2025" 

 

Kultur och Fritid 

Utveckla arbetet med värdegrundsfrågor tillsammans med 

föreningar 

 

 

Kultur och Fritid 

Uppmuntra föreningar att ta hänsyn till miljöaspekter i sin 

verksamhet 

Kultur och Fritid 

Verka för att stötta elitidrott i Eslöv 

 

Kommunstyrelsen 

Stärka erbjudandet av öppna och trygga mötesplatser för barn 

och unga i kommunen 

Kultur och Fritid 

 

 

   

                                                 
13 Croner M (2017), Tjejers villkor på spontanidrottsplatser, SLU; Blomdahl. U, mfl. 

(2012), Spontanidrott för vilka, Unglivsstil; Fahlén, J (2007) Näridrottsplatser och 

spontanidrott, RF och Umeå universitet 
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Fysiska förutsättningar för en aktiv fritid  

Den fysiska miljön har en direkt påverkan på folkhälsa, levnadsvanor och 

förutsättningar för rörelse och en aktiv fritid. Eslövs kommuns arbete med 

att skapa fysiska förutsättningar för en aktiv fritid innefattar allt från 

planering och tillgång till idrotts- och anläggningsytor och mötesplatser till 

utformning av utemiljö, bostadsområden och skolgårdar. Planering av dessa 

ytor påverkar även olika målgruppers möjlighet till och motivation för olika 

sorters rörelse och aktivitet. Ett socialt hållbart Eslöv behöver skapa platser 

för människor att mötas, utvecklas och motionera utifrån egna 

förutsättningar och önskemål. För att göra detta måste flera olika perspektiv 

beaktas. 

 

En förutsättning för ett aktivt och rikt fritids- och föreningsliv är att det 

finns attraktiva och tillräckligt många anläggningar och ytor för rörelse och 

aktivitet. Med en växande befolkning vill Eslövs kommun att våra 

anläggningar och idrottsytor ska finnas till för alla och strävar efter att få 

fler i rörelse och aktiviteter. Därför måste det både finnas plats för 

egenorganiserad idrott och spontanidrott samtidigt som det finns utrymme 

för föreningsidrott och dess behov. Här ska särskild hänsyn även tas till 

strategins prioriterade grupper och föreningar. 

 

I Eslövs översiktsplan 2035 uttrycks det att ”det behövs en helhetssyn för 

hur vi uppmuntrar till rörelse och spontan aktivitet i den fysiska 

planeringen”. Att bättra integrera rörelse och aktivitet i planering av 

områden, utemiljör och skolgårdar, samt samutnyttjande av dessa, är av stor 

vikt för att fler ska ha möjlighet att aktivera sig. Detta perspektiv reflekteras 

i flera olika planer inom kommunen. Denna strategi syftar till att undersöka 

hur vi kan samarbeta inom kommunen och med föreningslivet kring detta, 

och skapa en helhetsbild av hur vi skapar fysiska förutsättningar för en aktiv 

fritid i kommunen. Som en del av detta arbete har vi använt oss av verktyget 

Rörelsefaktor som synliggör faktorer i den byggda miljön som påverkar fyra 

typer av rörelse (organiserad idrott, självorganiserad idrott, vardagsrörelse 

och aktiva transporter) och samspelet emellan dem. Åtgärder inom detta 

fokusområde har tagits fram med hjälp av verktyget. 

 

Mål Ansvarig nämnd 

Verka för att mark och ytor för idrott, motion och rekreation 

avsätts i tillräcklig utsträckning i den fysiska planeringen 

 

Kommunstyrelsen, 

Kultur och Fritid 
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Stärka kompetensen om och utveckla metoder för att integrera 

rörelse och aktivitet i utformning av den fysiska miljön 

 

Miljö- och 

samhällsbyggnad, 

Barn och 

Utbildning, Kultur 

och Fritid 

Uppmuntra till vardagsrörelse och aktiv transport Miljö- och 

Samhällsbyggnad  

Arbeta för att öka nyttjandegraden och samutnyttjandet av 

lokaler och anläggningar 

 

Kultur och Fritid, 

Barn och 

Utbildning,  

Involvera invånare och föreningar i utvecklingen av platser Kultur och Fritid, 

Kommunstyrelsen  
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Samverkan  

Tillsammans har kommunen och föreningslivet stor potential att få fler 

aktiva på sin fritid. Inom kommunen jobbar vi redan på många olika sätt 

med att skapa förutsättningar för rörelse och en meningsfull fritid. Men vi 

behöver ta fram strukturer för samordning av arbetet inom fritidsområdet för 

att använda resurserna på ett effektivt sätt och nå ut till fler. 

 

Samarbetet med den idéburna sektorn är en viktig komponent för att stärka 

och utveckla fritidsområdet. Den idéburna sektorn bidrar med fantastiskt 

engagemang, kunskap och verksamheter som kompletterar kommunens 

arbete med fritidsfrågor, och bidrar till både tillväxt och attraktivitet. För att 

stärka detta samarbete behöver vi se över våra strukturer/rutiner för 

samarbete och kommunikation med föreningslivet, och förankra detta i den 

kommunala organisationen. Detta arbete har redan påbörjats inom 

Överenskommelsen14 och kommer att utvecklas under de kommande åren.  

 

Mål Ansvarig nämnd 

Samordna olika kompetenser och aktörer när det gäller 

folkhälsa inom idrotts- och fritidsområdet 

 

Kultur och Fritid 

Stärka kommunens samarbete med föreningslivet i Eslöv 

 

Kommunstyrelsen, 

Kultur och Fritid 

Stärka samarbetet mellan Fritidsbanken, föreningar, 

bostadsbolag och andra kommunala verksamheter 

 

Kultur och Fritid 

                                                 
14 Överenskommelse idéburen sektor, Eslöv: https://eslov.se/kommun-politik/hallbar-

utveckling/social-hallbarhet-folkhalsa/overenskommelse-ideburen-sektor/  
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Uppföljning och utvärdering 
 

Arbetet med den fritidspolitiska strategin kommer kontinuerligt att följas 

upp och rapporteras. Utifrån handlingsplanen formulerar en 

förvaltningsövergripande arbetsgrupp årliga prioriteringar som införlivas i 

varje berörd förvaltnings ordinarie budget och verksamhetsplanering. 

Särskild hänsyn ska tas till barn och ungas delaktighet i åtgärderna och 

rapporteras separat för varje åtgärd. Varje nämnd följer upp de åtgärder som 

de har ansvar för inom sina ordinarie uppföljning. Kultur och Fritid ansvarar 

för att koordinera strategins övergripande uppföljning och rapportera till 

kommunstyrelsen, övriga nämnder, föreningslivet och andra aktörer.   

 

Strategin revideras vid behov. Om den kommunala organisationen ändras 

under strategitiden flyttas ansvaret för strategins mål i enlighet med den nya 

organisationen. Handlingsplanen revideras vid behov.  
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Handlingsplan för Fritidspolitiskt strategi ESLÖVS KOMMUN 2022-2030 är antaget av 

kommunfullmäktige den [åååå-mm-dd]. Kontaktperson: Rebecca Stewart [Fritidsstrateg, Kultur och 

Fritid]. 1(14) 

FÖRSLAG TILL 
HANDLINGSPLAN FÖR 
FRITIDSPOLITISKT 
STRATEGI ESLÖVS 
KOMMUN 2022-2030 
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Handlingsplan för Fritidspolitiskt strategi ESLÖVS KOMMUN 2022-2030 är antaget av kommunfullmäktige den [åååå-mm-dd]. Kontaktperson: Rebecca Stewart 

[Fritidsstrateg, Kultur och Fritid]. 2(14) 

Utgångspunkter 
I mars 2020 gav kultur- och fritidsnämnden förvaltningen i uppdrag att arbeta fram en kommungemensamt fritidspolitiskt 

strategi som syftar till att skapa förutsättningar för ett aktivt och meningsfullt fritidsliv för Eslövs invånare, med särskilt 

fokus på barn och unga. I samband med framtagande av strategin har denna handlingsplan arbetats fram. En 

förvaltningsövergripande arbetsgrupp kommer att samordna genomförandet av handlingsplanen under hela strategiperioden.  

 

Inom strategin har vi tagit fram fyra fokusområden:  

 Jämlika förutsättningar för en meningsfull fritid 

 Varierande former för idrott, motion och fritid 

 Fysiska förutsättningar för en aktiv fritid 

 Samverkan  

 

Åtgärderna inom handlingsplanen utgår ifrån dessa fyra områden och har tagits fram i dialog med berörda. Varje åtgärd har 

en ansvarig nämnd som följer upp genomförandet av åtgärderna. Detta är en handlingsplan som sträcker sig över hela 

strategiperioden, och årliga prioriteringar för strategin kommer att införlivas i ordinarie verksamhetsplanering i varje 

förvaltning. Processen för uppföljning av åtgärderna beskrivs i strategin.   
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Åtgärder – Jämlika förutsättningar för en meningsfull fritid 
 

Mål Ansvarig nämnd Samverkan Åtgärder Agenda 2030-mål 

Skapa bättre 

förutsättningar 

för meningsfulla 

fritidsaktiviteter 

för barn och 

unga, med 

särskilt fokus på 

unga tjejer och 

socioekonomiskt 

svaga grupper 

Kultur och Fritid  Föreningsliv  Se över möjligheten att minska de ekonomiska 

trösklarna till fritidsaktiviteter genom Kultur 

och Fritids bidragsregler  

 

Kultur och Fritid  Föreningsliv Erbjuda kostnadsfria aktiviteter där det är 

möjligt  

Kultur och Fritid  Föreningsliv, 

Kommunlednings-

kontoret 

Utveckla tillgängligheten till fritids- och 

föreningsverksamhet genom uppsökande arbete 

i socioekonomiskt svaga områden och riktade 

aktiviteter mot prioriterade grupper 

 

Kultur och Fritid, 

Barn och 

Utbildning  

Föreningsliv, 

Skolidrottsförbundet 

Skåne 

Ta fram en samarbetsform mellan skola, 

fritidsverksamheter och föreningsliv för att öka 

tillgänglighet till fritidsaktiviteter (genom t.ex. 

skolidrottsföreningar, rastaktiviteter eller 

samarbete med fritids) 
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Kultur och Fritid Kommunlednings-

kontoret, 

Föreningsliv 

Fokusera arbetet där det finns störst behov 

utifrån aktuell kunskap (t.ex. ”Örat mot 

marken”1)  

 

Skapa bättre 

förutsättningar 

för nyanlända 

barn och vuxna 

att ha en 

meningsfull 

fritid 

Kultur och Fritid  Föreningsliv Se över möjligheten att minska de ekonomiska 

trösklarna till fritidsaktiviteter genom våra 

bidragsregler  

 

Kultur och Fritid  NAD 2, SFI, 

Gasverket 

Erbjuda kostnadsfria aktiviteter där det är 

möjligt 

 

Kultur och Fritid  SFI, BOSS, 

Gasverket, 

Kommunlednings-

kontoret, 

Föreningsliv 

Utveckla en metod för lotsning till 

fritidsaktiviteter, och öka nyanländas delaktighet 

i utformningen av insatser 

                                                 
1 Örat mot marken är en samverkansgrupp där Eslövs kommun arbetar långsiktigt tillsammans med polis, räddningstjänst och bevakningsbolag för att 

skapa ett tryggare Eslöv. Mer info: https://eslov.se/omsorg-stod/trygg-och-saker/brottsforebyggande-arbete/  
2 Partnerskap Skåne, TIA och NAD: https://partnerskapskane.se/nad/  
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Kultur och Fritid  Barn och 

Utbildning, NAD 

Förbättra kunskap och information om 

fritidsaktiviteter och föreningsliv till nyanlända 

(t.ex. genom samarbete med SFI och 

NAD) 

 

Kultur och Fritid, 

Gymnasie- och 

vuxenutbildning 

(AME) 

Kommunlednings-

kontoret 

Utveckla en modell för arbetsformer inom 

fritidssektorn för nyanlända (t.ex. genom 

extratjänster och andra arbetsmarknadsinsatser) 

 

Skapa bättre 

förutsättningar 

för äldre att ha 

en meningsfull 

fritid 

Kultur och Fritid, 

Vård och Omsorg 

RF-SISU Skåne, 

Föreningsliv 

Se över möjligheten att minska de ekonomiska 

trösklarna till fritidsaktiviteter genom Kultur 

och Fritids bidragsregler 

 

Genom samarbete med Vård och Omsorg och 

föreningsliv utveckla utbudet av 

fritidsaktiviteter för äldre med 

äldreomsorgsplanen i beaktande 

 

Öka målgruppens delaktighet i utformning och 

genomförande av strategin  

 

Starta generationsöverskridande aktiviteter  
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Skapa bättre 

förutsättningar 

för meningsfulla 

fritidsaktiviteter 

bland personer 

med funktions-

nedsättningar 

Kultur och Fritid, 

Vård och Omsorg 

Habilitering, RF-

SISU Skåne, 

Föreningsliv 

Utveckla samarbetet med Vård och Omsorg 

samt habiliteringen (Höör och Hörby) för att 

förbättra tillgängligheten till aktiviteter 

 

Kultur och Fritid, 

Vård och Omsorg 

 Utveckla en integrerad ungdomsverksamhet 

tillsammans med LSS  

Verka för en bra 

geografisk 

spridning av 

fritidsaktiviteter 

i hela 

kommunen 

Kultur och Fritid  RF-SISU Skåne, 

Föreningsliv 

Utveckla möjligheter till varierande 

fritidsaktiviteter för barn och unga på 

landsbygden (genom t.ex. den mobila 

fritidsgården)  
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Handlingsplan för Fritidspolitiskt strategi ESLÖVS KOMMUN 2022-2030 är antaget av kommunfullmäktige den [åååå-mm-dd]. Kontaktperson: Rebecca Stewart 

[Fritidsstrateg, Kultur och Fritid]. 7(14) 

Åtgärder - Varierande former för idrott, motion och fritid 

 

Mål Ansvarig nämnd Samverkan Åtgärder Agenda 2030 

Stötta 

utvecklingen av 

breda och 

varierande former 

för idrott och 

fritidsaktiviteter 

Kultur och Fritid  Gasverket, 

Fritidsbanken 

Arrangera öppna idrotts- och fritidsmöjligheter 

för barn och unga inom Kultur och Fritids 

verksamheter med särskilt fokus på 

underrepresenterade grupper  

 

 

Kultur och Fritid   Utforska former för att inkludera e-sport i 

utbudet för ungdomar 

 

Kultur och Fritid  Föreningsliv, RF-

SISU Skåne 

Tillsammans med föreningslivet hitta en modell 

för att kunna ha öppna och flexibla 

träningsformer utan krav på regelbunden träning 

eller prestation (genom t.ex. prova-på-

verksamhet, öppna aktiviteter, gratis 

lovverksamhet)    

Kultur och Fritid  Föreningsliv Erbjuda tider i idrottsanläggningar för 

verksamhet som syftar till övrig organiserad 

idrott/motion samt spontanidrott med särskilt 

fokus på tjejer 
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Arbeta för 

utvecklingen av 

idrottsföreningar i 

linje med RF-

SISU Skånes 

"Strategi 2025" 

Kultur och Fritid  Föreningsliv, RF-

SISU Skåne 

Utveckla former för dialog och utvärdering med 

föreningsliv kring strategin tillsammans med 

RF-SISU Skåne  

 

 

 

 

 

 

Utveckla arbetet 

med 

värdegrundsfrågor 

tillsammans med 

föreningar 

Kultur och Fritid Föreningsliv, RF-

SISU Skåne 

Utveckla former för dialog och utvärdering med 

föreningar som inte är anslutna till RF-SISU 

Skåne kring värdegrundsfrågor 

 

Uppmuntra 

föreningar att ta 

hänsyn till 

miljöaspekter i 

sin verksamhet 

Kultur och Fritid Föreningsliv   

Verka för att 

stötta elitidrott i 

Eslöv 

Kommunstyrelsen  Kultur och Fritid, 

Föreningsliv, RF-

SISU Skåne 

Använda sponsring och evenemangsstrategin 

som verktyg för att stötta elitlag 
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Stärka 

erbjudandet av 

öppna och trygga 

mötesplatser för 

barn och unga i 

kommunen 

Kultur och Fritid  Föreningsliv, 

bostadsbolag  

Utreda möjligheter att utveckla mötesplatser i 

olika områden tillsammans med föreningar och 

bostadsbolag  

 

 

 

Åtgärder - Fysiska förutsättningar för en aktiv fritid  
 

Mål Ansvarig nämnd Samverkan Åtgärder Agenda 2030-mål 

Verka för att 

mark och ytor 

för idrott, 

motion och 

rekreation 

avsätts i 

tillräcklig 

utsträckning i 

den fysiska 

planeringen 

Kultur och Fritid Kommunstyrelsen, Miljö 

och Samhällsbyggnad, 

Serviceförvaltningen, 

Barn och Utbildning, 

Föreningsliv 

Kultur och Fritid samordnar en arbetsgrupp 

för att ta fram en samlad strategi med en 

nuläges- och behovsanalys utifrån 

rörelsefaktors fyra olika typer av rörelse: 

organiserad idrott, självorganiserad idrott, 

vardagsrörelse och aktiv transport 

 

Kommunstyrelsen Kultur och Fritid, 

Serviceförvaltningen 

Utifrån den samlade strategin inkludera olika 

typer av rörelse i den långsiktiga planeringen 

av markanvändning, markanspråk i 

översiktsplanen och säkerställa den mark som 

behövs, med särskilt fokus på ytor för 

organiserad- och spontanidrott  
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Kommunstyrelsen Kultur och Fritid, Miljö 

och Samhällsbyggnad 

Främja breda och varierande funktioner i 

detaljplaner för att uppmuntra olika 

målgrupper till rörelse och att skapa möte, 

med särskilt fokus på strategins prioriterade 

grupper 

 

Kultur och Fritid Kommunstyrelsen, 

Service 

Ta fram en lokal- och anläggningsstrategi 

inför lokalförsörjningsplanering tillsammans 

med lokalstrateg 

 

Delar att inkludera i strategin:   

 Prioriteringar för lokalfördelning  

 Fördelning av halltider  

 Korttidsuthyrning  

 Inkludering av ett jämställdhets- och 

jämlikhetsperspektiv i planeringen  

 Hänsyn till miljöaspekter  

 Basutredningar tas i beaktande  

 

Stärka 

kompetensen 

om och utveckla 

metoder för att 

integrera rörelse 

Miljö och 

Samhällsbyggnad  

Kultur och Fritid, 

Kommunlednings-

kontoret, 

Serviceförvaltningen 

Använda rörelsefaktorn för att stärka 

inkludering av rörelse och aktivitet i 

utformning av offentliga rum   
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och aktivitet i 

utformning av 

den fysiska 

miljön 

Barn och 

Utbildning 

Kultur och Fritid, 

Serviceförvaltningen 

Utveckla skol- och förskolemiljöer så att de 

blir attraktiva för fler, mer tillgängliga och 

trygga samt öka samutnyttjande 

 

Kultur och Fritid Kommunlednings-

kontoret 

Stärka Kultur och Fritids kompetens inom 

idrottens och fritidens möjligheter i den 

fysiska planeringen och miljön 

Uppmuntra till 

vardagsrörelse 

och aktiv 

transport 

 

Miljö och 

Samhällsbyggnad 

Kultur och Fritid, 

Kommunlednings-

kontoret, Barn och 

Utbildning 

Utveckla roliga och aktivitetsrika skolvägar  

 

Skapa säkrare och tryggare gång- och 

cykelvägar för vardagsrörelse  

 

Utveckla grönområden för att uppmuntra till 

rörelse, möten och aktivitet (genom t.ex. 

lekplatsplanen och grönplanen)  

 

Arbeta för att 

öka 

nyttjandegraden 

och 

samutnyttjandet 

av lokaler och 

anläggningar 

Kultur och Fritid Föreningsliv, 

Serviceförvaltningen, 

Barn och Utbildning, 

Kommunledningskontoret 

Utifrån lokal- och anläggningsstrategin se 

över nyttjande tillsammans med kommunens 

övergripande lokalgrupp och kommande 

lokalförsörjningsplaner 

 

 

Kultur och Fritid Föreningsliv Uppmuntra/facilitera bättre samutnyttjande 

föreningar emellan 
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Barn och 

Utbildning 

Kultur och Fritid, 

Serviceförvaltningen 

Se över hur vi kan öka tillgängligheten till 

skolgårdar för allmänheten. 

Involvera  

föreningar i 

utvecklingen av 

platser 

Kultur och Fritid Alla förvaltningar Utveckla en metod för jämlik dialog med 

brukare, med fokus på att nå de som inte är så 

aktiva idag 

 

 

Kommunstyrelsen Alla förvaltningar  Utveckla dialogformer med föreningar kring 

planarbete 
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Åtgärder – Samverkan 

 

Mål Ansvarig nämnd Samverkan Åtgärder Agenda 2030-mål 

Samordna olika 

kompetenser och 

aktörer när det 

gäller folkhälsa 

inom idrotts- 

och 

fritidsområdet 

Kultur och Fritid Alla förvaltningar, 

föreningsliv 

Hitta samverkansformer för folkhälsofrågor 

kopplat till idrott, rörelse och fritid 

 

Koppla samman olika processer/strategier inom 

kommunen som berör idrott, rörelse och fritid 

 

Stärka 

kommunens 

samarbete med 

föreningslivet i 

Eslöv 

Kommunstyrelsen, 

Kultur och Fritid 

Alla förvaltningar, 

föreningsliv, 

Överenskommelsen 

 

Utveckla arbetet inom Överenskommelsen kring 

hur vi arbetar med föreningsinitiativ  

 

Kommunstyrelsen, 

Kultur och Fritid 

Alla förvaltningar, 

Överenskommelsen 

Förbättra kommunikationsvägarna inom 

kommunen och återkopplingen till föreningslivet 

samt transparensen.  

 

Kommunstyrelsen Alla förvaltningar, 

idéburen sektor 

Genom Överenskommelsen förbättra kunskapen 

om kommunens verksamheter/arbetssätt bland 

föreningar och vice versa 

 

1550 ( 2864 )



  14(14) 

Kommunstyrelsen, 

Kultur och Fritid,  

Föreningsliv Verka för att synliggöra föreningars verksamhet 

och öka kommunens attraktivitet, (genom t.ex. 

marknadsföring och evenemang) 

Kommunstyrelsen, 

Kultur och Fritid 

RF-SISU Skåne Informera föreningsliv om olika 

finansieringsmöjligheter och stöd 

Stärka 

samarbetet 

mellan 

Fritidsbanken, 

föreningar, 

bostadsbolag 

och andra 

kommunala 

verksamheter  

Kultur och Fritid Barn och 

Utbildning, Vård 

och Omsorg, 

föreningsliv, 

bostadsbolag 
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 KOF.2021.0104  
 
 
 
2021-09-20 
Rebecca Stewart Kultur- och fritidsnämnden 
072-155 46 52 
rebecca.stewart@eslov.se  
 
 

Kultur och Fritid  1(2) 
Postadress: 241 80 Eslöv  |  Besöksadress: Stadshuset, Gröna torg 2 
Telefon: 0413-620 00  |  E-post: myndighetsbrevlåda@eslov.se  |  www.eslov.se 
 

Fritidspolitisk strategi  

Ärendebeskrivning 
Förslaget till fritidspolitisk strategi tar sin utgångspunkt i folkhälsan, och syftar till 
att bidra till arbetet med utjämning av de ökande hälsoklyftorna. För att få genomslag 
krävs en bred förankring och samsyn på fritidens betydelse inom kommunens alla 
verksamheter och den ideella sektorn. Arbetet med att skapa förutsättningar för en 
meningsfull fritid spänner över flera politikområden.  En kommungemensamt 
fritidspolitisk strategi fyller en viktig funktion i att samordna och visa på helheten. 
Därför vill Kultur och Fritid betona vikten av att strategin antas i alla nämnder och 
kommunfullmäktige. Med en långsiktig fritidspolitisk plattform kan vi också 
underlätta prioriteringar och vägval som krävs för en aktiv och rörelserik kommun 
vilket i sin tur bidrar till att skapa “en hållbar, spännande kommun där människor 
möts, utvecklas och trivs”.  

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsnämndens beslut §22 Fritidspolitiskt program (KOF.2020.0028) 
Förslag till Fritidspolitisk strategi för Eslövs kommun 2022-2030, 2021-10-05 
Förslag till Handlingsplan för Fritidspolitisk strategi för Eslövs kommun 2022-2030, 
2021-10-05 
Barnchecklista för Fritidspolitisk strategi för Eslövs kommun 2022-2030, 2021-10-
05  

Beredning 
Som en del i arbetet med att ta fram den fritidspolitiska strategin har olika 
insamlingsarbeten genomförts i form av en demografisk analys, enkätundersökning 
bland högstadieelever, dialog med föreningar, samt dialog med kommunens 
förvaltningar. Utifrån dessa dialoger har fokusområden och mål för strategin tagits 
fram i samråd med de olika förvaltningarna. I samband med framtagning av strategin 
har även en handlingsplan med konkreta åtgärder arbetats fram. Varje åtgärd kopplas 
till berörda nämnder som har ansvar för genomförande och uppföljning av sina 
åtgärder. En förvaltningsövergripande grupp bildas för att samordna arbetet. 
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Förslag till beslut 
- Kultur- och fritidsnämnden beslutar att skicka strategin på remiss till samtliga 
nämnder. Svar ska inkomma senast den 17 december.  

 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Barn- och familjenämnden 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden 
Servicenämnden 
 
 
 
Marcus Kulle Rebecca Stewart  
Förvaltningschef Fritidsstrateg 
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 KS.2021.0442  
 
 
 
2021-11-15 
Magnus Månsson Kommunstyrelsen 
+4641362472  
magnus.mansson@eslov.se  
 
 

Kommunledningskontoret  1(2) 
Postadress: 241 80 Eslöv  |  Besöksadress: Stadshuset, Gröna torg 2 
Telefon: 0413-620 00  |  E-post: Kommunstyrelsen@eslov.se |  www.eslov.se 
 

Gemensamt yttrande från MalmöLundregionen över 
remiss för regional transportinfrastrukturplan (RTI) 
för Skåne 2022-2033 

Ärendebeskrivning 
Vid större regionala eller nationella frågor är det vanligt att ett gemensamt svar ges 
från MalmöLundregionen (MLR). Syftet med ett gemensamt yttrande som 
medlemskommunerna ställer sig bakom är att ge en större tyngd åt och komplettera 
kommunernas enskilda yttrande. Det gemensamma yttrandet kommer läggas fram för 
MLR:s styrelse som beslutar och undertecknar detta vid styrelsemötet den 14 
december 2021. 

Beslutsunderlag 
Förslag till yttrande RTI MalmöLundregionen – Skickas ut senare 

Beredning 
MalmöLundregionens gemensamma yttrande har först arbetats fram av tjänstemän 
från medlemskommunerna. Därefter arbetas förslag fram som förutom tjänstemanna-
remisser bearbetas av kommundirektörsgruppen. Till sist beslutas yttrandet av 
styrelsen. Processen vid remisser som RTI är alltid under stark tidspress eftersom det 
både ska tas fram ett gemensamt yttrande samtidigt som kommunerna arbetar fram 
sina egna. Processen med att ta fram ett gemensamt yttrande är pågående vilket 
innebär att ett förslag till yttrande kommer att skickas ut så snart det är möjlig inför 
kommunstyrelsens sammanträde den 30 november. Förutom det gemensamma 
yttrandet inom MalmöLundregionen kommer Eslövs kommun att lämna in ett eget 
yttrande för att komplettera där det finns behov, men även det egna yttrandet är 
beroende av vilka formuleringar som finns i det gemensamma yttrandet. Eslövs 
kommun har ansökt om och fått anstånd för sitt svar till den 12 januari 2022 så att 
kommunstyrelsen kan ta ställning till förslag på yttrande i rimlig tid. 
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Förslag till beslut 
- Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget till gemensamt yttrande för 

MalmöLundregionen avseende den regionala transportinfrastrukturplanen (RTI) 
för Skåne 2022-2033.  

- Kommunstyrelsen ger ordförande i uppdrag att bedöma om det slutgiltiga 
yttrandet är acceptabelt för Eslövs kommun och att för Eslövs kommuns räkning 
underteckna det gemensamma yttrandet. 
 

 
 
 
Eva Hallberg Katarina Borgstrand 
Kommundirektör Tillväxtchef 
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Regional
transportinfrastrukturplan

Skåne 2022–2033
REMISSVERSION 2021-09-23

Välkommen till remissversionen av den regionala 
transportinfrastrukturplanen för Skåne 2022–2033.

Den regionala transportinfrastrukturplanen för Skåne
2022–2033 pekar ut riktningen och satsningarna som ska
bidra till ett sammanbundet Skåne och skapa
förutsättningar för mobilitet och tillgänglighet i hela
regionen. Denna remissversion av planen har tagits fram
av Region Skåne i nära dialog med Skånes kommuner,
Trafikverket och andra berörda aktörer. Under denna flik
hittar du en kort sammanfattning över planens
intentioner och inriktning, en läsanvisning samt en kort
introduktion till den regionala
transportinfrastrukturplaneringen.

Denna remissversion av den regionala
transportinfrastrukturplanen för Skåne

läses bäst digitalt på denna hemsidan. Alla
beskrivningar, illustrationer och kartor är
tillgängliga här, oavsett om hemsidan har
öppnats på en mobiltelefon, surfplatta eller
dator. Önskar man skriva ut planen finns
en förenklad PDF-version tillgänglig längst
ner på denna sidan som är anpassad för

utskrift.
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Tyck till om planen

Detta är en remissversion av den regionala

infrastrukturplanen och berörda aktörer kan lämna

synpunkter fram till 2022-01-09. Synpunkterna kommer

arbetas in i planen och redovisas separat i en

remissammanställning. Planen förbereds för antagande av

Regionfullmäktige sommaren 2022.

Synpunkter på förslaget kan du lämna digitalt genom att

skicka e-post till infrastruktur@skane.se, skriv diarienummer

2021-POL000307 samt avsändare i ämnesraden. Du kan också

lämna synpunkter skriftligen till Region Skåne, 291

89 Kristianstad. Ange diarienummer 2021-POL000307 som

referens.

Har du frågor?

Hör av dig till infrastruktur@skane.se om du undrar över

något.

Sammanfattning

1 653 miljoner kronor avsätts för
finansiering av namngivna
regionala vägobjekt. För de
namngivna objekten prioriteras

det regionalt viktiga vägnätet som

stödjer det flerkärniga Skåne.

Under planperioden prioriteras att

färdigställa stråk och
Namngivna regionala vägobjekt

genomförandet av namngivna

objekt i föregående plan 2018-
2029. Genom att objekten har ökat i kostnader med över 500 

miljoner blir utrymmet för nya objekt minimerat. Cirka 80 till
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100 miljoner kronor till cykelåtgärder ingår i åtgärder kopplat

till namngivna objekt. Namngivna objekt är

kostnadsberäknade till över 50 miljoner kronor.

1 128 miljoner kronor avsätts för
finansiering av
kollektivtrafikåtgärder som
fördelas mellan statliga vägar,

statligt bidrag till kommunala

vägar och storstadsavtal Malmö.

Åtgärderna ska bidra till att

uppfylla målet till ökad andel

resor som görs i Skåne med

kollektivtrafik och främja ett

hållbart transportsystem. Satsningarna sker enbart vägnätet

för bussar – åtgärder på järnväg finansieras inom Nationell

plan och delvis genom samfinansiering i denna plan.

1 041 miljoner kronor är avsatta
för samfinansiering av den
Nationella planen för satsningar
av stor regional betydelse. Genom

samfinansiering av den Nationella

planen ökar möjligheterna för

Trafikverket att prioritera viktiga

satsningar och åtgärder i Skåne,

som annars kanske inte hade

kunnat prioriteras. Syftet är att

främja robustheten i Skånes järnvägsnät och öka kapaciteten

för regionala tåg.

Totalt 778 miljoner kronor
avsätts för finansiering av
cykelvägar och uppgradering av
befintlig cykelinfrastruktur.
Satsningen innehåller fyra olika

delar; byggande av nya statliga

cykelvägar, statligt bidrag till

kommunal cykelinfrastruktur,

statligt bidrag till kommunala

supercykelvägar samt

standardhöjningar på befintliga cykelvägar på statligt vägnät .

En utgångspunkt för prioriteringen är Cykelstrategi för Skåne.

Kollektivtrafik

Samfinansiering av nationell plan

Cykelinfrastruktur
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385 miljoner kronor avsätts för
finansiering av åtgärder som
bidrar till ökad trafiksäkerhet
och förbättrad miljö. Medlen

fördelas mellan statliga vägar och

statligt bidrag till kommunala

vägar. Åtgärder som prioriteras

inom potten är oftast mindre och

65 miljoner kronor avsätts för
övriga satsningar. Här ingår
satsningar som innehåller

finansieringsmedel till enskilda

vägar, driftbidrag till Skånes

utpekade regionala flygplatser för

persontrafik samt en symbolisk

avsatt pott för så kallade steg 1 &

2-åtgärder.

Fördelning av den den totala ramen för satsningar på regional transportinfrastruktur. Nuvarande plan (2018–
2029) samt förslag till ny plan (2022–2033).

Trafiksäkerhet och miljö 

enklare åtgärder som bidrar till att
öka trafiksäkerheten, minska
barriäreffekter av motorfordonstrafik samt andra 
miljöåtgärder för att minska motorfordonstrafikens negativa 
miljöpåverkan på människa och natur.

Övriga satsningar
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Läsanvisning

Läsanvisning med indelning i flikar och rubriker.

Förutsättningar

Under Förutsättningar beskrivs utgångspunkterna för arbetet

med framtagandet av planen. Här beskrivs Region Skånes

övergripande mål och visioner under paraplyet "Det Öppna

Skåne 2030", övrigt strategiskt underlag, hur den regionala

transportinfrastrukturplanen styrs, framtidens transporter

samt de övergripande utmaningarna för

transportinfrastrukturens utveckling i Skåne.

Satsningar

Under Satsningar presenteras de åtgärder och insatser som

den regionala transportinfrastrukturplanen pekar ut. Här

beskrivs vad åtgärderna ska omfatta, uppskattade kostnader

och när planeringen och entreprenader ska genomföras.

Brister

Fliken Brister pekar ut de viktigaste bristerna i det skånska

transportinfrastruktursystemet. Här beskrivs hur dessa under
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kommande planperiod bör utredas för att skapa ett fullgott

planeringsunderlag för användning av exempelvis de

utpekade potterna och för framtida regional

transportinfrastrukturplan.

Effekter

Här beskrivs vilka effekter genomförandet av planen

förväntas få utifrån ett brett hållbarhetsperspektiv samt

utifrån de nationella transportpolitiska målen och Skånes

regionala målsättningar. Under denna flik redovisas också

den strategiska miljöbedömningen och

miljökonsekvensbeskrivningen.

Process och genomförande

Hur den regionala transportinfrastrukturplanen har arbetats

fram och vad som händer efter att planen har antagits samt

hur Region Skåne, Trafikverket och andra berörda aktörer

arbetar tillsammans med syfte att uppfylla planens

intentioner och de utpekade satsningarna beskrivs här.

Transportsystemet i Skåne

Under denna flik går det att läsa mer om hur Skåne sitter ihop

idag och vilka behov som finns för ett sammanbundet Skåne i

framtiden.

Den regionala transportinfrastrukturen
Sedan år 1997 har Region Skåne det regionala

utvecklingsansvaret för Skåne. Detta innefattar bland annat

ansvar för att ta fram och fastställa en strategi för Skånes

långsiktiga utveckling, men även att upprätta och fastställa

planer för regional transportinfrastruktur. I rollen som

regional kollektivtrafikmyndighet har Region Skåne också
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ansvar för kollektivtrafikens utveckling, bland annat genom

framtagande av ett trafikförsörjningsprogram för Skåne.

Genom Skånetrafiken erbjuds hållbara resor till alla som bor,

verkar och reser i Skåne.

Den regionala transportinfrastrukturplanen ska visa Skånes

samlade infrastrukturåtgärder under planperioden 2022–2033

samt hur dessa bidrar till att nå de transportpolitiska målen

och klimatmålen. Framtagande av planen har skett i dialog

med Skånes kommuner, Trafikverket och Länsstyrelsen.

Planen ska bidra till att möjliggöra infrastruktur till en hållbar

utveckling av transportsystemet. Satsningar på järnvägsnätet

och på Europavägarna som sker i Skåne beskrivs i den

nationella planen. Den nationella planen finns att hämta på

Trafikverkets hemsida från och med 30 november 2021.

Det är Trafikverket som är mottagare och som innehar

uppdraget att genomföra den regionala

transportinfrastrukturplanen. Trafikverket planerar i samråd

med regionen och kommunerna hur de åtgärder som pekas ut

i planen ska genomföras. Planeringsprocessen för exempelvis

en ny cykelväg eller ett förlängt mötesspår på järnvägen är

lång och kräver att man tar fram en planhandling, en så

kallad vägplan eller en järnvägsplan. Läs mer om processen

från planering till byggande på Trafikverkets hemsida.

Den regionala transportinfrastrukturplanen regleras av

förordning (1997:263) och pekar ut vilka satsningar som ska

göras under en 12-årsperiod för att utveckla regionens

transportinfrastruktur. Planen revideras vart fjärde år.

Förordningen anger vad planen får respektive måste omfatta.

Samtidigt är planen också en handlingsplan med syfte att

uppfylla målen i den regionala utvecklingsstrategin och

transportstrategin. Transportinfrastrukturen är hela det

statliga vägnätet förutom europavägarna och järnvägarna.

Förutom utpekade satsningar på det statliga vägnätet har den

regionala transportinfrastrukturplanen möjlighet att genom

avtal samfinansiera övriga infrastruktursatsningar som ingår

i den nationella planen, det vill säga järnvägssatsningar och

utveckling av europavägar. Planen kan samtidigt delge

medfinansiering till kommuner eller andra aktörer för att

utveckla infrastrukturen på till exempel det kommunala

vägnätet. Medel kan också användas som driftsbidrag till

flygplatser i regionen samt underhåll av enskilda vägar.
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Gällande regional transportinfrastrukturplan sträcker sig från

2018 till 2029 och innehåller satsningar på totalt 4 526

miljoner kronor i 2018 års prisnivå.

Mer om hur den regionala transportinfrastrukturplaneringen

går till går att läsa under fliken Process och genomförande.

PDF
En förenklad PDF kommer finnas att ladda ner 23 september

2021. För bättre läsbarhet och möjlighet till interaktiva kartor,

rekommenderas att planen läses digitalt.

PDF
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Förutsättningar

Under denna fliken presenteras de allmänna
förutsättningar som ligger till grund för planens
inriktning och utpekade satsningar. Här beskrivs den
regionala utvecklingsstrategin och tillhörande strategier
och handlingsplaner som påverkar utvecklingen av
Skånes transportinfrastruktur. Vidare beskrivs Skånes
relation till omvärlden och de viktigaste samarbetena som
finns inom transportinfrastrukturområdet. Under
Planeringsförutsättningar går det att läsa vilka formella
beslut som står till grund för framtagandet av den
regionala transportinfrastrukturplanen och under
Framtidens utmaningar presenteras de stora
förändringar som transportinfrastrukturens utveckling
står inför.

Det öppna Skåne 2030

Skånes regionala

utvecklingsstrategi heter Det
öppna Skåne 2030 och är regionens
mål- och visionsdokument som

beskriver hur Skåne ska utvecklas.

Region Skåne samordnar de

regionala utvecklingsfrågorna i
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Skåne och leder dessutom arbetet

med att ta fram och utveckla den

regionala utvecklingsstrategin. Allt

arbete med regional utveckling

ska utgå från dessa visionsmål och

ska bidra till att uppfylla dessa.

Utvecklingsstrategin pekar ut sex visionsmål för Skånes

utveckling:

Den regionala utvecklingsstrategin är central i regionens

arbete med att förbättra förutsättningarna för människor att

bo och verka i Skåne. Utvecklingsstrategin är också en

precisering av de nationella och internationella målsättningar

som vi behöver arbeta med för att nå. Bland annat har Agenda

2030 och de 17 globala målen för hållbar utveckling beaktats i

arbetet med framtagandet av den regionala

utvecklingsstrategin.

• Skåne ska erbjuda framtidstro och livskvalitet

• Skåne ska vara en stark hållbar tillväxtmotor

• Skåne ska stärka mångfalden av goda livsmiljöer

• Skåne ska ha en god miljö och en hållbar

resursanvändning

• Skåne ska utveckla framtidens välfärd

• Skåne vara globalt attraktivt

Det öppna Skåne 2030 med 
tillhörande områdesstrategier, 
handlingsplaner och program.
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Det öppna Skåne 2030

"Skåne är hållbart, vilket innebär att både människan och
platsen mår bra. Skåne är en förebild i klimatarbetet och en
motor för teknikutveckling och innovation där åtaganden enligt
Parisavtalet är en drivkraft. 

Här har alla människor likvärdiga möjligheter att förverkliga
sina mål i livet. Att vara delaktig i samhället och engagera sig i
den gemensamma framtiden är en självklarhet. Demokratin
fungerar genom att ett brett spektrum av uppfattningar
välkomnas. 

Här finns livskvalitet, trygghet och framtidstro. Mångfalden är
ett starkt signum, vilket innebär respekt för allas livsval och
åsikter. I Det öppna Skåne rör sig människor fritt över
gränserna mellan regioner och länder. Integrationen tillvaratar
nya kompetenser för Skånes utveckling. Här finns något för
alla: människor, upplevelser, arbete, kultur, rekreation, idrott,
kapital, nya idéer, entreprenörskap, utbildning, god miljö,
natur, dofter och smaker. Allt byggt på en grund av
miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet, de tre
hållbarhetsdimensionerna i FN:s Agenda 2030 som utgör
grunden för hållbar utveckling." 

Mer om Det öppna Skåne 2030
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Regionplan för Skåne 2022–2040

Regionplanen är en strategisk plan

som omfattar hela Skåne. Den ska

visa Skånes samlade vilja och ge

förutsättningar för utvecklingen

av de fysiska strukturerna.

Tillsammans med de kommunala

översiktsplanerna utgör

regionplanen en samlad bild över

hur Skåne ska växa och utvecklas

genom fysisk planering.

Regionplanen är det fysiska uttrycket av den regionala

utvecklingsstrategin Det öppna Skåne 2030 och kopplar
samman det regionala utvecklingsarbetet med den

kommunala översiktsplaneringen.

Målbilden för regionplanen är att agera som ett verktyg i

arbetet med att utveckla Skåne som en flerkärnig

arbetsmarknads- och bostadsregion för minskad

klimatpåverkan och anpassning i ett förändrat klimat.

Regionplanen ska bidra till att uppnå ett långsiktigt hållbart

samhälle där biologisk mångfald och ekosystemtjänster är

förutsättningar för den goda livsmiljön. Regionplan för Skåne

är en gemensam grund som underlättar samordning av

fysiska strukturer över kommungränserna och bidrar till att

skapa ett sömlöst Skåne för invånarna. Det är ett arbete där

Region Skåne och de skånska kommunerna tillsammans

planerar det framtida Skåne i mellankommunala och

regionala frågor. 

Under 2021 är Regionplan för Skåne under framtagande och

går ut på granskning under hösten 2021. Mer information

finns tillgänglig här.

Strategi för ett hållbart transportsystem i Skåne 2050

Strategi för ett hållbart transportsystem i Skåne 2050 är den

övergripande strategin som beskriver hur transportsystemet i

Skåne ska utvecklas för att främja ett hållbart

transportsystem. Strategin är vägledande för prioritering av

satsningar baserade på den uppsatta färdmedelsfördelningen.
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Strategin anger också en tydlig riktning för utvecklingen mot

en hållbar omställning av transportsystemet.

Strategin för ett hållbart transportsystem pekar ut

inriktningen för hur färdmedelsfördelningen i regionen ska se

ut år 2030 respektive år 2050. Totalt ska andelen resor som

sker med bil minska, samtidigt som andelen resor som sker

antingen med kollektivtrafik, cykel eller till fots öka. Samtidigt

kommer Skånes befolkning öka, vilket innebär att det kommer

göras fler resor totalt sett. Antalet bilresor kommer därför i

framtiden vara konstant, även om andelen minskar. För den

regionala transportinfrastrukturplanen innebär detta att

åtgärder som främjar resor med kollektivtrafik och med cykel

samt åtgärder som bidrar till att öka valmöjligheterna till

hållbara trafikslag ska prioriteras.

Andel resor med bil, kollektivtrafik samt cykel/till fots i Skåne 2007–2018 samt mål för
färdmedelsfördelning år 2030 och 2050.

Där det i framtiden uppstår kapacitetsbrist i

transportinfrastrukturen, ska kapacitetsökning ske

huvudsakligen genom omprioritering som främjar yteffektiva

färdmedel som gång, cykel och kollektivtrafik. Det innebär att

dagens infrastruktur behöver användas på ett bättre sätt för

att hantera framtidens behov av transporter och resor. Att

bygga nya vägar eller att bredda befintliga vägar ska enbart

ske för att öka kapaciteten eller skapa nya förutsättningar för

kollektiv- och cykeltrafiken.

För att precisera inriktningen och de strategiska vägvalen för

bland annat kollektivtrafiken, godstrafiken och cyklingen i
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Skåne finns ett antal fördjupade strategier. Dessa strategier är

framtagna i dialog och samverkan med regionens berörda

aktörer inom området och syftar till att peka ut de områden

som Skånes utvecklingsaktörer skall verka inom för att uppnå

målen för ett hållbart transportsystem i Skåne 2050.

Fördjupade strategier för utveckling av transportsystemet i Skåne.

Läs Cykelstrategin

Läs Persontågsstrategin

Läs Godsstrategin

Läs Mobilitetsplanen
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Klimat- och energistrategi för Skåne

Klimat- och energistrategi för Skåne ska ge vägledning för
regionens klimat- och energiarbete. Strategin slår fast att

Skåne ska vara ledande i omställningen till ett samhälle med

hög livskvalitet och minimal klimatpåverkan samt att Skåne

ska verka för att regionen i framtiden är en fossilbränslefri

och klimatneutral region. Transportsektorn i Skåne står för

cirka en tredjedel av alla utsläpp av växthusgaser.

Strategin fastslår att de totala utsläppen av växthusgaser ska

vara minst 80 procent lägre år 2030 jämfört med år 1990 och

transportsektorns utsläpp ska vara 70 procent lägre år 2030

jämfört med år 2010. År 2030 ska också minst 30 procent av

alla resor göras med cykel eller till fots samt andelen resor

med kollektivtrafik vara minst 28 procent.

Läs Klimat- och energistrategin

Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2020-2030

Region Skåne upprättar tillsammans med Skånes kommuner

och Trafikverket och övriga aktörer ett

trafikförsörjningsprogram för kollektivtrafikens utveckling.

Programmets förutsättningar regleras i Kollektivtrafiklagen

(2010:1065). Nuvarande program gäller för åren 2020–2030.

Trafikförsörjningsprogrammets inriktning är ett viktigt

underlag i åtgärdsplaneringen för att kunna genomföra rätt

insatser som främjar kollektivtrafikens utveckling i regionen

och uppfylla målet om en ökad andel resor med kollektivtrafik

i framtiden.

Läs Trafikförsörjningsprogrammet
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Skåne i omvärlden

Skåne är Sveriges tredje största

region med nästan 1,4 miljoner

invånare. Regionen gränsar till

Halland, Kronoberg och Blekinge i

norr samt till Danmark och

Själland i väster. Skåne är kopplat

till kontinenten med

färjeförbindelser till Tyskland,

Polen och Litauen samt till

Bornholm. Skånes unika förbindelser med omvärlden skapar

förutsättningar regionens transportinfrastruktur.

Skåne genomkorsas av Sveriges mest trafikerade järnväg,

Södra stambanan, som förbinder norra Sverige med Skåne

och norra Europa. Europavägarna E4, E6, E20, E22 och E65

passerar alla genom Skåne och utgör i Skåne noder för såväl

lokal som nationell och internationell trafik. I Skåne ligger

flera av Sveriges största hamnar, för såväl gods- som

passagerartrafik. Skåne förbinds också med grannregionerna

genom nationella turistcykelleder. I Skåne ligger Sveriges

fjärde största flygplats och gränsar till Copenhagen Airport

som är Europas trettonde största flygplats, sett till antalet

resenärer år 2019.

Skåne är också en gränsregion och regionen samarbetar inom

flera olika nätverk och internationella samarbeten för att

främja utbyten, handel och skapa förutsättningar för

transporter och resor. Detta innebär att det varje dag passerar

en mångfald av människor och godstransporter genom Skåne

med målpunkter såväl i Europa som resterande delar av

Sverige och Norden. För att möjliggöra dessa transporter, och
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samtidigt skapa ett motståndskraftigt system som fungerar

även när delar av systemet är ur funktion, ställs stora krav på

kapacitet och tillgänglighet i Skånes transportsystem.

Öppnandet av Fehmarn Bältförbindelsen, en ny väg- och

järnvägstunnel mellan Danmark och Tyskland, kommer att

innebära en ökad tillgänglighet till norra Tyskland vilket i sin

tur kommer öka trycket på Skånes transportinfrastruktur.

Mer om hur Skåne sitter ihop idag går att läsa under fliken

Transportsystemet i Skåne.

Region Skåne ingår i flera tvärregionala och internationella

nätverk och samarbeten som syftar till arbeta för en

välfungerande och integrerad region.

Regionsamverkan Sydsverige

Regionsamverkan Sydsverige är ett samarbete mellan Region

Blekinge, Halland, Jönköping, Kalmar län, Kronoberg och

Skåne kring bland annat arbetsmarknad och

kompetensförsörjning, bredband och digitalisering,

infrastruktur och kollektivtrafik samt kultur. Samarbete sker

på politisk nivå och tjänstemannanivå, där både styrande och

oppositionspolitiker medverkar. Målsättningen är att skapa en

grund för ökad tillväxt och hållbar utveckling i Sydsverige och

Sverige. Regionsamverkan Sydsverige samverkar med staten,

kommunerna, näringslivet och andra aktörer för att på bästa

sätt ge förutsättningar för Sydsveriges och därmed för hela

Sveriges utveckling. Infrastruktur, kollektivtrafik,

bebyggelseplanering, näringslivsutveckling, forskning och

innovationer hänger nära samman och samspelar för att

gemensamma mål ska kunna nås och resurserna användas

effektivt.

Mer om Regionsamverkan Sydsverige

Greater Copenhagen

Greater Copenhagen är en samarbetsorganisation för tillväxt

och utveckling i Nordens största metropolregion med 4,4
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miljoner invånare i Sydsverige och Östra Danmark.

Geografiskt består regionen av Halland och Skåne i Sverige

samt Själland med öar i Danmark, sammanlagt fyra regioner

och 85 kommuner. Visionen är att Greater Copenhagen ska bli

ett centrum för hållbar tillväxt och livskvalitet genom att

erbjuda en rörlig, samarbetsinriktad och tillgänglig miljö. I

Greater Copenhagens trafikcharter beskrivs vår gemensamma

vision för hur en välfungerande, stabil och hållbar

infrastruktur kan bidra till att stärka rörligheten, skapa

hållbar ekonomisk tillväxt och bidra till grön omställning.

Mer om Greater Copenhagen

Positionspapper Regionsamverkan Sydsverige samt Trafikcharter Greater Copenhagen.

Planuppdraget
Den regionala transportinfrastrukturplanen styrs av en rad

olika beslut från nationell nivå. Det är regeringen som fattar

beslut om att ta fram ett inriktningsunderlag för

infrastrukturplaneringen, lägger fram förslag till proposition

för ekonomisk ram till infrastruktur samt beslutar om

direktivet som regionerna ska förhålla sig till i framtagandet
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av de så kallade länsplanerna (i Skåne kallad regional

transportinfrastrukturplan).

Inriktningsunderlag

Trafikverket presenterade i november 2020

Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen

för perioden 2022–2033 och 2022–2037. I

inriktningsunderlaget beskrivs myndighetens förslag för den

långsiktiga inriktningen för utvecklingen av

infrastrukturplaneringen. Trafikverket understryker vikten av

att vårda den befintliga infrastrukturen genom ökade anslag

för drift och underhållsmedel för såväl den statliga

väginfrastrukturen som för järnvägarna. Trots ökade ramar

bedömer Trafikverket att det finns marginellt utrymme för att

peka ut nya satsningar och stora investeringar inom den

befintliga planen.

Trafikverket har i inriktningsunderlaget i uppdrag att utreda

hur transportsektorns klimatmål kan nås genom den

strategiska transportinfrastrukturplaneringen. Det är

Trafikverkets bedömning att målen kan nås på ett

kostnadseffektivt sätt genom omfattande elektrifiering,

biodrivmedelsanvändning, en dämpning av den ökade

vägtrafiken samt högre bränslepriser.

Inriktningsunderlaget gick ut på remiss och en rad aktörer,

inklusive Region Skåne, fick möjlighet att svara på underlaget.

Tillsammans med dessa svar utgör inriktningsunderlaget det

formella beslutsunderlaget till regeringens

infrastrukturproposition.

Infrastrukturproposition

I april 2021 presenterade regeringen proposition Framtidens
infrastruktur – hållbara investeringar i hela Sverige
(2020/21:151). Propositionen föreslog inriktning samt ramarna

för den kommande nationella transportinfrastrukturplanen

2022–2033. Av propositionen framgår den preliminära

ekonomiska ramen och inriktningen på satsningar i

transportinfrastrukturen för planperioden år 2022–2033.

Planeringsramen för planperioden är 799 miljarder kronor,
vilket är en ökning med 176,5 miljarder kronor jämfört med
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planeringsperioden år 2018–2029. Medlen skall enligt

propositionen fördelas enligt nedan:

• Utveckling av transportsystemet: 437 miljarder kronor
• Vidmakthålla inkl. reinvesteringar av statliga järnvägar:

165 miljarder kronor
• Vidmakthålla inkl. reinvesteringar av statliga vägar samt

statligt medfinansiering till enskilda vägar: 197 miljarder
kronor

Efter riksdagens beslut om propositionen fortsätter arbetet

med åtgärdsplanering, där de aviserade anslagen ska forma

en nationell plan.

Direktiv till åtgärdsplanering

Regeringen uppdrog i juni 2021 Trafikverket och

länsplaneupprättarna att initiera åtgärdsplaneringen och ta

fram nationell plan och regionala planer för utveckling av

transportsystemet. Direktivet fastslår de preliminära ramarna

för de regionala transportinfrastrukturen och övriga krav som

åtgärdsplaneringen ska eller bör uppfylla.

Direktivet fastslår att den av regionen upprättade regionala

transportinfrastrukturplanen ska beskriva vilka åtgärder som

bör prioriteras för att bidra till uppfyllanden av de

transportpolitiska målsättningarna samt klimatmålen.

Prioriteringarna bör även göras utifrån att kunna möta

betydande industriinvesteringars behov samt behovet av ökat

bostadsbyggande. Åtgärder som kan påverka efterfrågan på

transporter samt val av transportsätt samt åtgärder som ger

en effektivare användning av befintlig infrastruktur kan

övervägas. Föreslagna åtgärder knutna till persontransporter

bör bidra till att främja andelen resor som sker med

kollektivtrafik ökar.
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Framtidens utmaningar
Transportinfrastrukturen skapar förutsättningar för hur

människor och gods kan förflytta sig i samhället. Idag står

transportsektorn inför en rad stora utmaningar som behöver

överbryggas för att skapa ett hållbart transportsystem för

framtidens generationer. Utsläppen från transporterna utgör

en stor del av Skånes totala utsläpp av växthusgaser. Dessa

måste minska. Risken för framtida extrema väderhändelser

som negativt påverkar infrastrukturen ökar för varje år.

Samtidigt är transportsystemet ojämlikt uppbyggt och

infrastrukturen skapar stora barriärer som i vissa delar av

Skåne leder till bostadssegregation. Såväl dödsolyckorna som

allvarliga olyckor på våra vägar minskar i stadig takt, ändå

avled totalt 39 personer i Skåne år 2020 till följd av olyckor på

vägar. Hur planerare och politiker idag väljer att adressera

dessa utmaningar kommer påverka förutsättningarna för ett

hållbart transportsystem imorgon.

Utsläpp av växthusgaser och transportsektorns 
klimatpåverkan

År 2020 minskade utsläppen av växthusgaser i Sverige, både

inom transportsektorn och totalt sett. De minskade utsläppen

berodde till största delen på minskad ekonomisk aktivitet. I

Sverige minskade utsläppen från transportsektorn med 5,3

procent.

Sedan 2010 har utsläppen av 

växthusgaser från 

transportsektorn i Skåne minskat 

stadigt, med i genomsnitt 2,9 

procent varje år. För att nå målen 

om transportsektorns minskade
Utsläpp av växthusgaser (ton CO2e /
år) från transportsektorn i Skåne 

2010–2019 samt mål 2030.
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utsläpp av växthusgaser till år

2030 behöver dock utsläppen

minska med minst 8 procent per

år och totalt över 60 procent jämfört med år 2019.

I Skåne, likt övriga Sverige, står personbilar för majoriteten av

utsläppen av växthusgaser och antalet personbilar i trafik

ökar konstant. I slutet av år 2020 fanns det i Skåne cirka 661

000 registrerade personbilar, varav 90 procent var bensin-

eller dieseldrivna. Enbart cirka 1 procent av fordonsflottan i

Skåne utgjordes av renodlade elbilar utan förbränningsmotor.

Under 2021 har antalet nyregistrerade elbilar ökat något, men

det är fortfarande bensinbilar som står för majoriteten av de

nyregistrerade fordonen i Skåne.

De minskade utsläppen från transportsektorn år 2020 kan

vara början på en positiv trend. Men för att accelerera

utsläppsminskningen krävs omfattande åtgärder, särskilt för

att minska biltrafikens utsläpp. Elektrifiering av

fordonsflottan och skapandet av tillgänglig

laddningsinfrastruktur är ett viktigt steg. Samtidigt krävs

också att resor flyttas över till mer energieffektiva och

resurssnåla transportslag som kollektivtrafik och cykel. I

Skåne har andelen resor med kollektivtrafik och cykel ökat

sedan 2007, men fler resor behöver flyttas över för att minska

transportsektorns energiintensitet.

Den regionala transportinfrastrukturplanen är ett av flera

tillgängliga verktyg för att bidra till minskade utsläpp av

växthusgaser i transportsektorn. Satsningarna i planen är

dock begränsade till enbart infrastruktur. För att nå målen

med att minska utsläppen till 2030 krävs, utöver en

omställning av infrastrukturens förutsättningar, en bred

samordning av samhällsomdanande förändringar.

Stillasittande och minskad aktivitet

Vår moderna vardag innebär att majoriteten av alla

människor i samhället spenderar största delen av sin vakna

tid stillasittande. Bristen på aktivitet och ökat stillasittande

kan i det långa loppet leda till ökad risk för allvarliga

sjukdomar och i vissa fall sjukdomar med dödligt utfall.

Vardagsmotion och aktivitet påverkar också vår kognitiva
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förmåga och de allra flesta människor både mår och presterar

bättre bara efter 15-20 minuters aktivitet och rörelse.

Hur transportsystemet utformas påverkar i allra högsta grad

människors möjlighet till en mer rörelse och aktivitet i

vardagen. Resor till fots eller med cykel ses som viktiga delar i

människors vardagsmotion och bara att välja cykeln till

arbetet några dagar i veckan kan för flertalet vara

grundstenen för en bättre hälsa. Även kollektivtrafikresor ses

som aktiva resor, då i princip varje resa med buss eller tåg

börjar och slutar med en promenad eller cykeltur.

För att skapa en attraktiv trafikmiljö i Skånes städer är cykeln

en nyckelkomponent. I Skåne finns, med svenska mått mätt,

en stor potential för ökad cykling tack vare korta avstånd och

många tätbefolkade områden. Skåne har här en speciell

möjlighet att utnyttja. Cykeln som transportmedel har en stor

potential i omställningen till ett hållbart transportsystem.

Hälften av alla resor som görs med bil i Skåne är kortare än 10

km. Många av dessa resor skulle kunna göras med cykel. I

många fall är dock cykelinfrastrukturen bristfällig och

begränsad och även om viljan att cykla finns, saknas ibland

förutsättningarna rent fysiskt. För varje bilresa som ersätts av

en cykelresa eller en resa till fots skapas därför också en

samhällsekonomisk vinst genom minskad sjukfrånvaro och på

sikt även minskad belastning i sjukvården.

Cykelvägar längs med statligt vägnät prioriteras i den

regionala transportinfrastrukturplanen. Även

medfinansiering till utbyggnad och upprustning av den

kommunala cykelinfrastrukturen sker inom ramen för den

regionala planeringen och därför finns det stora möjligheter

att utveckla Skånes cykelvägnät genom satsningar i den

regionala transportinfrastrukturplanen.

Transporternas negativa miljöpåverkan

Förutom utsläpp av växthusgaser, producerar

transportsektorn en rad negativa miljökonsekvenser som

påverkar förutsättningarna för människor och natur. Utsläpp

av kväve- och svaveloxider, marknära ozon samt partiklar

leder, särskilt i våra städer, till höga koncentrationer i

luftmiljön. Bara bilar och lastbilars utsläpp av partiklar i
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städer bidrar bedöms leda till att cirka 7 600 personer i förtid

avlider i Sverige varje år och samhällsekonomiska kostnader

motsvarande 56 miljarder kronor årligen. Då Skånes

befolkning motsvarar cirka 13 procent av den svenska

befolkningen skulle detta innebära cirka 1 000 förtida dödsfall

i Skåne årligen samt cirka 7 miljarder kronor i

samhällsekonomiska kostnader.

Våra stora vägar utgör också barriärer för fauna och

utmaningar för biologisk mångfald. Saknas det möjligheter för

småvilt och djur att passera en väg, minskar djurartens

naturliga habitat och på sikt kan detta leda till försämrade

livsmöjligheter för djurarter. Buller från vägtrafiken stör

också naturens egna ljudmiljö och särskilt fågellivet har visat

sig påverkas negativt av trafikens höga bullernivå.

Det är huvudsakligen i våra städer, där trafiken är som mest

intensiv, som höga halter av partiklar och luftföroreningar

uppstår. Hur städerna är uppbyggda och hur

lufttillströmningen ser ut i staden påverkar förutsättningarna

för fler luftföroreningsfria miljöer i våra städer.

I Skåne byggs och planeras för flera ekodukter på kritiska

platser där det visat sig att en väg utgör kritisk barriärer för

vår skånska fauna. Vägtrafikens buller är dock svårare att

avhjälpa med infrastrukturåtgärder. Med fler elbilar på

vägarna minskar också utsläppen av vissa hälsoskadliga

luftföroreningar, men inte alla. Hälsoskadliga partiklar från

vägtrafiken formas huvudsakligen när gummi skrapas mot

asfalt, och detta kommer fortfarande ske trots att hela

fordonsflottan elektrifieras. Även om bullret minskar i

städerna, då elbilar är tystare vid hastigheter under 40 km/h,

påverkas inte bullernivåerna nämnvärt på våra landsvägar

där hastigheterna ofta är 80 km/h och uppåt.

Kollektivtrafiken efter pandemin

Antalet resor som görs med kollektivtrafik har i Skåne ökat

konstant sedan 1990-talet. År 1999 gjordes cirka 70 miljoner

kollektivtrafikresor och 2019 hade denna siffra stigit till 170

miljoner. Att antalet kollektivtrafikresor ökar i Skåne är en

förutsättning för att närma sig Skånes mål om en hållbar

omställning av transportsystemet.
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Antal resor med kollektivtrafik i Skåne 1999–2020, fördelat på trafikslag.

Men när covid-19-pandemin svepte över världen våren 2020

förändrades våra resmönster radikalt. Nationsgränser

stängdes och enbart helt nödvändiga resor fick göras. De som

kunde arbeta hemifrån uppmanades att göra så för att minska

smittspridningen. Kollektivtrafiken, som utgör stommen i

Skånes hållbara transportsystem, förlorade på några månader

över 90 procent av alla resenärer och när år 2020 kunde

summeras hade antalet resor med kollektivtrafiken minskat

med nästan 40 procent, eller cirka 70 miljoner resor. De

minskade antalet resor har bidragit till dämpa

smittspridningen och hjälpt sjukvården att hantera den ökade

belastningen på grund av pandemin.

Samtidigt som vardagen sakta men säkert återgår till ett mer

normalt tillstånd, finns det vissa samhällsförändringar som

kommer bestå efter pandemin. Synen på resor, mobilitet och

samhällets resiliens är några förändringar som kan påverka

förutsättningarna för framtidens transportsystem och inte

minst kollektivtrafiken. Blir det i framtiden norm att inom

vissa yrkesgrupper arbeta hemifrån, kan dagens höga

kapacitetsutnyttjande i rusningstrafiken i tåg- och

busstrafiken reduceras.

Dagens kollektivtrafiksystem är i mycket hög grad anpassad

utifrån starka stråk med hög tillgänglighet och täta avgångar

av bussar och tåg. Dessa stråk täcker in de största orterna i

Skåne, men lämnar oftast landsbygden utanför. Att tillgodose
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de skånska landsbygdsmiljöernas behov av en kapacitetsstark

kollektivtrafik som samtidigt är samhällsekonomiskt effektiv

är en utmaning som behöver beaktas i planeringen av

framtidens kollektivtrafiksystem. Detta för att tillgängliggöra

hela Skåne och skapa hållbara transportlösningar för de som

vill leva och bo även utanför städerna.

Socioekonomisk boendesegregation och 
transportfattigdom

Skåne är en stor region, men också en region där det finns

stora klyftor mellan olika människors levnadsförutsättningar.

Tillgänglighet och mobilitet påverkar den socioekonomiska

boendesegregationen till den grad att människors frihet och

möjlighet till studier, arbete och fritid avgörs av hur och var

man bor och hur stor disponibel inkomst man har.

För att skapa en region där alla har liknande möjligheter att

förverkliga sina mål, behöver transportfattigdomen i Skåne

minska och tillgängligheten och mångfalden av

transportmöjligheter öka. Som boende eller besökare i Skåne

ska man inte behöva vara låst till ett enda trafikslag, utan ges

möjlighet att välja det trafikslag som passar en bäst, oavsett

ekonomiska eller geografiska begränsningar. Planeringen

behöver utgå från att ge människor möjlighet att resa såväl

med kollektivtrafiken, som att kunna cykla eller köra bil. Den

fysiska transportinfrastrukturen skapar möjligheter för ökad

tillgänglighet, men kan också i vissa fall begränsa

tillgängligheten eller minska exempelvis tryggheten om den

planeras på fel sätt. I samhällsplaneringen är det därför

viktigt att utgå från alla människors förutsättningar för att

kunna röra sig fritt.

Framtidens gods- och varutransporter

För att skapa en attraktiv region som attraherar nya invånare

och lockar företag att etablera sig är välfungerande

godstransporter en förutsättning. Effektivare logistik- och

transportlösningar ger goda möjligheter för ett brett och

diversifierat näringsliv som gynnar Skånes tillväxt. Skåne är

med sitt geografiska läge i Sverige och Europa ett mycket

viktigt nav för godstransporter. En tredjedel av Sveriges

import och export, mätt i värde, passerar genom Skåne varje
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år. Vid störningar av transportinfrastrukturen i Skåne märks

detta på varu- och distributionskedjor i hela Europa och

påverkar Sveriges konkurrenskraft. Trafikverket bedömer

samtidigt att godsflödena kommer öka kraftigt i framtiden, till

år 2040.

Samtidigt medför ökade transporter även mindre positiva

effekter, såsom negativ miljö- och klimatpåverkan,

kapacitetsbrister i infrastrukturen och

markanvändningskonflikter, vilka också måste hanteras. De

senaste årens omvärldsförändringar påverkar företagens

supply chain liksom distributionen. Nya logistiktrender och

ökat fokus på resiliens är ställer ytterligare krav på

transporterna.

Den regionala transportinfrastrukturplanen innehåller

satsningar på de skånska vägarna och järnvägarna som bidrar

till att överbrygga de utmaningar som står för dörren. För att

nå målen om transportsektorns minskade utsläpp samtidigt

som vi planerar och skapar förutsättningar för attraktiva

städer samtidigt som vi skapar förutsättningar för att bo på

landsbygden, ställs stora krav på framtidens gods- och

varuleveranser. Mer gods behöver färdas så långt som möjligt

med båt, som är ett av mest energieffektiva transportslagen.

Samtidigt behöver många av de transporter som idag sker på

väg flyttas till järnväg. Det är dock trångt på spåren och

godstågen behöver samsas om samma spår som såväl våra

snabbtåg som långsamma regionala tåg.

Nästan alla godsleveranser startar eller slutar i en stad, vilket

innebär att förutsättningarna för multimodala transporter

behöver förbättras/utökas. Liksom för persontransporterna är

det vägtransporterna, dvs lastbilstransporterna, som svarar

för den största delen av växthusgasutsläppen från

godstransporterna. Elektrifiering/biodrivmedel och

effektivisering av godstransporterna är exempel på åtgärder

som tillsammans med överflyttning skapar förutsättningar för

såväl de långväga som regionala godstransporterna att

utvecklas i ett framtida hållbart godstransportsystem.

Trafiksäkerhet och trygghet

Framtidens motorfordonstrafik kommer i större utsträckning
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vara elektrifierad och automatiserad. Detta innebär stora 

möjligheter att kunna styra trafikflöden, minska olyckor och 

skapa mer attraktiva och tillgängliga städer och landsbygder.

Under 2000-talet har ett stort antal

vägar i Skåne försetts med

mitträcke, vilket varit en nyckel i

strategin om att minska antalet

allvarliga olyckor mellan

motorfordon. Dessa vägar har

huvudsakligen varit de större

riksvägar som genom relativt

enkla åtgärder kunnat breddas

utan större ombyggnationer. I

Skåne har antalet personer som omkommit i personbil till

följd av en olycka minskat från 54 personer år 2000 till 15

personer år 2020. Tyvärr kan inte samma positiva trend

urskiljas för fotgängare och cyklister. Antalet cyklister och

fotgängare som varje år avlider eller skadas i trafiken är

ungefär detsamma idag som för 20 år sedan. Detta kan delvis

förklaras med att det faktiskt är fler som cyklar idag, men en

anledning är också i att det inte skett samma teknikutveckling

och anpassning av infrastrukturen för cyklister och

fotgängare.

Målet att främja en omställning till ett hållbart

transportsystem innebär att trafiksäkerheten och tryggheten

öka även för de oskyddade trafikantgrupperna. Ökade andelar

självkörande och autonoma personbilar, automatiskt

begränsade hastigheter i tätbebyggda områden och utökade

satsningar på cykel- och fotgängarinfrastruktur är viktiga

komponenter för att skapa ett tryggt och säkert trafiksystem.

Döda och allvarligt skadade i
olyckor med personbil, cykel och till
fots 2009–2020 i Skåne, index = år

2009
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Satsningar regional
transportinfrastruktur i
Skåne 2022–2033

Region Skåne har av regeringen fått i uppdrag att upprätta
en ny regional transportinfrastrukturplan för åren 2022–
2033. Planen avser investeringsåtgärder på i huvudsak det
statliga regionala vägnätet i Skåne. Trafikverket upprättar
samtidigt en nationell transportplan för investeringar i
järnvägsnätet och det nationella stamvägnätet. Det finns
en bred samsyn kring de viktigaste prioriteringarna.
Genomförandet av namngivna objekt under planperioden
2018–2029 är en utgångspunkt, fortsatta satsningar på
kollektivtrafik och cykel är en annan. Planen innehåller
också en ökad satsning på samfinansiering av nationell
plan för att realisera Skånebilden. Den budgetram som
regeringen angett i direktivet täcker inte Skånes behov av
ny infrastruktur. Kostnaderna för de namngivna objekten
i gällande plan har ökat vilket medför att det inte finns
utrymme för ytterligare namngivna vägobjekt.

Satsningar 2022–2033
Den regionala transportinfrastrukturplanen visar,

tillsammans med Nationell plan för transportsystemet, vilka

investeringar som ska göras i Skåne under kommande

tolvårsperiod. Den regionala transportinfrastrukturplanen
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innehåller statliga medel utifrån och del av den nationella

planen.

• Samfinansiering: Gemensam finansiering mellan

infrastrukturplaner, till exempel när medel från den

regionala planen samfinansierar åtgärder i den nationella

planen.

• Medfinansiering: Gemensam finansiering med andra

medel utöver den regionala transportinfrastrukturplanen.

Exempelvis kan en kommun medfinansiera ett vägobjekt i

den regionala planen.

• Statlig medfinansiering: Finansiering ur nationell eller
regional plan till åtgärder med en annan offentlig

huvudman. Finansiering till satsningar kan till exempel

sökas av regionens kommuner och den regionala

kollektivtrafikmyndigheten.

Ekonomisk ram

Utifrån ramen på 5 050 miljoner kronor har Region Skåne
upprättat Regional transportinfrastrukturplan för Skåne

2022–2033, med följande utgångspunkter:
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Tabellen visar fördelningen av budgetram

• 1 653 miljoner kronor avsätts för finansiering av
regionala vägobjekt. Under planperioden prioriteras att

färdigställa stråk och genomförandet av namngivna objekt

i föregående plan.

• 1 128 miljoner kronor avsätts för finansiering av
kollektivtrafikåtgärder som fördelas mellan statliga vägar,

statligt bidrag till kommunala vägar och storstadsavtal

Malmö. Åtgärder för genomförande av SkåneExpressen,

tillgänglighetsanpassning samt utveckling av nya

tågstationer och storstadsavtal Malmö prioriteras inom

planperioden.

• 1 041 miljoner kronor avsätts för samfinansiering av

satsningar i nationell transportplan.

• 778 miljoner kronor avsätts för finansiering av ny samt

upprustning av befintlig cykelinfrastruktur. Medlen

fördelas mellan statliga vägar och statligt bidrag till

kommunala vägar.

• 385 miljoner kronor avsätts för finansiering av åtgärder
som bidrar till ökad trafiksäkerhet och förbättrad miljö.

Medlen fördelas mellan statliga vägar och statligt bidrag

till kommunala vägar.
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• 65 miljoner kronor avsätts för finansiering av åtgärder på
enskilda vägar, driftbidrag till flygplatser och steg 1 & 2-

åtgärder i enlighet med fyrstegsprincipen.





SDFE, Esri, HERE, Garmin, FAO, NOAA, USGS Powered by Esri

Interaktiv karta som visar regional transportinfrastrukturplan 2022-2033
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Tabellen visar fördelning av medel till namngivna regionala vägobjekt

1 653 miljoner kronor avsätts för finansiering av
namngivna regionala vägobjekt. För de namngivna
objekten prioriteras det regionalt viktiga vägnätet som
stödjer det flerkärniga Skåne. Under planperioden
prioriteras att färdigställa stråk och genomförandet av
namngivna objekt i förgående plan. Genom att objekten
har ökat i kostnader med över 500 miljoner finns det inte
utrymme för utpekande av nya namngivna vägobjekt.
Cirka 80 till 100 miljoner kronor till cykelåtgärder ingår i
åtgärder kopplat till namngivna objekt. Namngivna objekt
är kostnadsberäknade till över 50 miljoner kronor.

Enligt direktivet för den nationella planen ska Trafikverket

föreslå och motivera en lämplig omfattning av

samfinansiering till de regionala

transportinfrastrukturplanerna avseende

trafiksäkerhetsåtgärder på det regionala vägnätet.

Samfinansieringen kan användas till ytterligare satsningar för

att öka trafiksäkerheten på det statliga vägnätet. Om ökande

medel till trafiksäkerhet skulle tillfalla planen är väg 21

Klippan-Hylltofta den åtgärd som ligger längst fram i

Trafikverkets planering för att kunna byggstartats under

perioden 2022-2033.
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Väg 13 Förbi Assmåsa (Sjöbo)

Väg 13 förbinder nordvästra Skåne med sydöstra Skåne och

tillhör det regionalt viktiga vägnätet för godstrafik och

kollektivtrafiken. Sträckan norr om Assmåsa gård har dåliga

grundförhållanden och den befintliga vägen har sättningar,

vilket innebär risk för att vägen sjunker alternativt kollapsar.

Trafikmängden är cirka 3450 fordon/dygn, varav 14 procent

är tung trafik. Vägens bredd på sträckan varierar mellan 6 till

7,5 meter. Väg 13 har också dålig linjeföring vilket resulterar i

otillfredsställande framkomlighet och trafiksäkerhet. På den

aktuella, cirka 2,5 km långa sträckan, planeras en ny 8 meter

bred väg med hastighetsstandard 80 km/h. Ombyggnaden sker

dels på befintlig väg och dels via nybyggnad intill befintlig

väg. Den bredare vägrenen underlättar för cyklister att röra

sig längs sträckan och till den befintliga hållplatsen i norr

anordnas en ny gång- och cykelväg. Kostnaden för åtgärderna

under perioden 2022-2033 är 20 miljoner kronor, varav 5

miljoner kronor belastar den regionala

transportinfrastrukturplanen 2022-2033. Resterande belastar

anslaget för bärighetsåtgärder i Nationell plan. Byggnation

pågår med färdigställande under 2022.

Läs mer på Trafikverkets hemsida

Väg 19 Bjärlöv–Broby 

Väg 19 är en viktig nordsydlig regional förbindelse mellan

Kristianstad och norra delarna av Skåne samt en viktig länk

till Kronoberg. Längs den aktuella sträckan varierar

vägbredden mellan 7 till 13 meter, med merparten av

sträckan inom spannet 7 till 9 meter. Trafikflödet har

uppmätts till 3 800–6 400 fordon/dygn. Den tunga trafiken

utgör ungefär 10 procent. Vägen är smal i förhållande till

trafikbelastning och trafiksäkerheten bedöms som låg.

Kollektivtrafiken påverkas även negativt av trängseln och av

att vägen inte är optimal utformad. Åtgärden innebär en

ombyggnad till mötesfri landsväg 2+1 med hastighetsstandard

100 km/h för förbättrad tillgänglighet, trafiksäkerhet och

framkomlighet. Åtgärder som förbättrar framkomligheten för

SkåneExpressen ingår i projektet. Mellan Bjärlöv och

Hanaskog kommer cyklisterna att hänvisas till den gamla
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vägen och mellan Hanaskog och Broby upprustas den gamla

banvallen till cykelbana. Den preliminära kostnaden för

åtgärderna längs den 16 km långa sträckan är 444 miljoner

kronor varav 355 miljoner belastar planperioden 2022–2033.

Vägplan är fastställd och byggstart är beräknad till år 2022.

Läs mer på Trafikverkets hemsida

Väg 108 Staffanstorp–Lund

Väg 108 tillhör det regionalt viktiga vägnätet för persontrafik

och fyller en viktig lokal funktion mellan Staffanstorp och

Lund. Befintlig väg 108 trafikeras av 11 000 till 14 500

fordon/dygn och saknar mötesseparering. Vägstandarden är

låg i förhållande till vägens funktion och mängden fordon som

trafikerar vägen vilket medför långa köer under

rusningstrafik. Föreslagna åtgärder är en ombyggnad i

befintlig sträckning till mötesfri väg 2+2 med särskilt fokus på

kollektivtrafiken samt upprustning av delar av den befintliga

gång- och cykelvägen. Vägen ska ha hastighetsstandard 100

km/h. Åtgärden samordnas med ombyggnad av trafikplats

Lunds södra/E22. Arbete med vägplan pågår. Den preliminära

kostnaden är 127 miljoner kronor och belastar planperioden

2022–2033. Beräknad byggstart är år 2023.

Läs mer på Trafikverkets hemsida

Väg 1022 Hammar–Skillinge, gång- och cykelväg

Förbättrade cykelmöjligheter mellan Hammar och Skillinge är

en viktig förutsättning för att färdigställa Sydkustleden.

Sydkustleden är en nationell cykelled som sträcker sig från

Simrishamn längs med Skånes kust via bland annat Trelleborg

och Malmö till Helsingborg. I Simrishamn ansluter

Sydkustleden till Sydostleden, som löper vidare norrut till

Växjö. I Helsingborg börjar Kattegattleden som fortsätter

vidare norrut till Göteborg. Ändamålet med projektet är att

skapa en sammanhängande, tillgänglig och trafiksäker

cykelväg för att förbättra förutsättningarna för att cykla samt

öka trafiksäkerheten för gång och cykeltrafikanter mellan

Hammar och Skillinge. Den preliminära kostnaden för
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åtgärden är 105 miljoner kronor miljoner kronor varav 79

miljoner belastar den regionala transportinfrastrukturplanen

2022–2033. Simrishamns och Ystad kommun finansierar 25

procent av den del som anläggs inom respektive kommun.

Objektet prioriteras i planen under förutsättning att aktuellt

medfinansieringsavtal mellan Trafikverket och de respektive

kommunerna skrivs under innan årsskiftet 2021/2022. Arbete

med vägplan pågår. Planerad byggstart är tidigast år 2023.

Läs mer på Trafikverkets hemsida

Väg 23 Tjörnarp–Sandåkra

Väg 23 är en del av en viktig interregional förbindelse från

sydvästra Skåne till Småland. Vägen är särskilt viktig för

regionala transporter och ingår i landtransportnätet för

långväga godstransporter. Trafikmängden uppgår till 6 600–7

600 fordon per dygn och den tunga trafiken utgör mellan 16

och 18 procent av all trafik. Dagens vägsträcka mellan

Tjörnarp och Sandåkra saknar mitträcke och separerad gång-

och cykelväg på delar av sträckan. Den

befintliga vägstandarden är inte tillfredställande i förhållande

till trafikmängden och sträckan är olycksdrabbad. Objektet

har studerats i en åtgärdsvalsstudie under år 2016/2017.

Föreslagen åtgärd är en ombyggnad i befintlig sträckning av

väg 23 mellan Höör/Tjörnarp och Hässleholm/Sandåkra.

Vägen utformas som en mötesfri landsväg 2+1 och

hastighetsstandard 100 km/h. Möjligheten för oskyddade

trafikanter att röra sig längs sträckan studeras och en gång-

och cykelport i norra Mellby planeras. Arbete med vägplan

pågår. Den preliminära kostnaden för åtgärderna är 520

miljoner kronor och belastar planperioden 2022–2033.

Tidigast byggstart är år 2023.

Läs mer på Trafikverkets hemsida

Väg 11 Sjöbo (Anklam)–Tomelilla

Väg 11 tillhör det regionalt utpekade nätet för persontrafik,

godstrafik och kollektivtrafik. Den aktuella sträckan ingår i

planerna för utveckling av SkåneExpressen och utgör en
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regional länk mellan Skånes sydvästra och sydöstra delar.

Vägen är relativt ny med ett körfält i vardera riktningen och

hastighetsstandard 90 km/h, med undantag från korsningen

med väg 19 där hastigheten är 70 km/h. Befintlig väg

trafikeras av cirka 4 700 fordon per dygn. Vägen är försedd

med mitt- och sidräfflor men saknar mötesseparering, vilket

innebär att trafiksäkerheten är bristfällig. Det finns också

brister för oskyddade trafikanter längs väcksträckan och i

korsningspunkter. Objektet har studerats i en

åtgärdsvalsstudie (ÅVS) under åren 2016/2017. Föreslagen

åtgärd avser att mötesseparera befintlig väg för att höja

trafiksäkerheten samt att öka framkomligheten för

kollektivtrafiken. Åtgärder för att främja cykling studeras

inom projektet. Arbete med vägplan pågår. Den preliminära

kostnaden för åtgärderna är 260 miljoner kronor och belastar

planperioden 2022–2033. Beräknad byggstart är år 2024.

Läs mer på Trafikverkets hemsida

Väg 108 genom Svedala

Väg 108 är en regionalt viktig väg för persontrafik som i

Svedala korsar järnvägsbanan Ystadbanan i plan. Vägen är ett

viktigt komplement till E6 och förbinder många lokala

målpunkter. Vägsträckan trafikeras av mellan 4 000 och 8 000

fordon per dygn och har delvis en låg standard med

begränsad omkörningsmöjligheter och en hög andel

trafikolyckor. Järnvägskorsningen medför störningsmoment

med begränsad framkomlighet och utgör en

trafiksäkerhetsrisk. Bristen studeras för närvarande i en

åtgärdsvalsstudie som förväntas avslutas under 2022. Planerat

byggstart är i slutet av planperioden 2022-2033. Den

preliminära kostnaden för projektet är 207 miljoner kronor

som belastar planperioden 2022–2033.

Väg 23 & 13 Ö Höör/Höör–Hörby

Väg 23 är en del av en viktig interregional förbindelse från

sydvästra Skåne till Småland. Vägen är särskilt viktig för

regionala transporter och ingår i landtransportnätet för

långväga godstransporter. Trafikmängden uppgår till 6 600–7

600 fordon per dygn. På stora delar av väg 23 är
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framkomligheten begränsad med många anslutningar. Vägen

går även genom det känsliga Ringsjösundet där det råder

förbud för transport med farligt gods. Objektet har studerats i

en åtgärdsvalsstudie under åren 2016/2017. Under 2021

gjordes ett omtag och en ny åtgärdsvalsstudie startades upp.

Den pågående åtgärdsvalsstudien förväntas avslutas under

2023. Vilka åtgärder som föreslås är därför inte klart vid tiden

för denna remiss. Den preliminära kostnaden för åtgärderna

är ännu oklar. För planperioden 2022–2033 avsätts 100

miljoner. Beräknad byggstart är som tidigast år 2031.

Kollektivtrafik

Tabellen visar fördelningen av medel för kollektivtrafik

1 128 miljoner kronor avsätts för finansiering av
kollektivtrafikåtgärder som fördelas mellan statliga
vägar, statligt bidrag till kommunala vägar och
storstadsavtal Malmö. Åtgärderna ska bidra till att
uppfylla målet för att öka andelen resor som görs med
kollektivtrafik i Skåne, samt främja ett hållbart
transportsystem. Satsningarna är enbart riktade mot
vägnätet för bussar – åtgärder på järnväg finansieras inom
Nationell plan och delvis genom samfinansiering i denna
plan.
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Statliga vägar

Åtgärderna finansieras till 100 procent genom den regionala

transportinfrastrukturplanen och åtgärderna kan endast vara

på det statliga vägnätet.

Åtgärderna syftar till att förbättra tillgängligheten och

framkomlighet för busstrafiken i Skåne. En riktad satsning

kommer under planperioden att göras på SkåneExpressen

vilket innebär åtgärder för att öka framkomlighet, kapacitet,

pålitligheten, prioriteringar i korsningar samt busskörfält.

Exempel på större satsningarna som finansieras av denna pott

är Väg 100 Trafikplats Kungstorp (Höllviken-Vellinge) som

tidigare var ett namngivet objekt. Åtgärden kan komma

eventuellt att överstiga 50 miljoner kronor och flyttar då till

ett namngivet vägobjektet till slutversionen. En annan åtgärd

är Väg 11 Tomelilla, anpassning för SkåneExpressen där

Region Skåne, Trafikverket och Tomelilla kommun har skrivit

en avsiktsförklaring under 2017 för genomförande under

planperioden för 2022-2033. Tomelilla kommun

medfinansierar åtgärden till hälften. Utöver satsningar för

förbättrad tillgänglighet för busstrafiken kommer en fortsatt

satsning göras på ombyggnad av hållplatser i Skåne, med sikte

på att uppnå målet i Trafikförsörjningsprogrammet för Skåne

om att tillgänglighetsanpassa hållplatser med minst 10 av- och

påstigande. De hållplatser längs de statliga vägarna som av

trafiksäkerhetsskäl måste byggas om eller flyttas finansieras

också av denna potten.

Statlig medfinansiering kommunala vägar

Under planperioden har kommunerna i Skåne möjlighet att

årligen söka bidrag till åtgärder på det kommunala vägnätet.

Bidragsdelen är 50 procent och kan i projekt med större

regional nytta uppgå till 75 procent. Liksom för statliga

regionala vägar kommer det för kommunal infrastruktur att

ges bidrag inom satsningarna på SkåneExpressen,

framkomlighet och övriga åtgärder för busstrafiken samt

tillgänglighetanpassning av hållplatser. Region Skånes avsikt

är att processen för medfinansiering till kommunala vägar

ska vara transparant och tydlig. 

För hela planperioden uppgår satsningen till 500 miljoner
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kronor, vilket motsvarar cirka 42 miljoner kronor årligen.

Behovet är dock störst i början av planperioden varför en

större andel kommer finansieras de fyra första åren.

För mer information om ansökningsprocessen se under fliken

Process och genomförande.

Storstadsavtal Malmö

Storstadsavtal för Malmö avser kollektivtrafikåtgärder som

beslutades inom ramen för Sverigeförhandlingen. Staten har

under år 2017 genom Sverigeförhandlingen slutit avtal om

storstadsåtgärder i bland annat Malmö. I avtalen fastställs

åtgärder, statlig medfinansiering och kommunens åtaganden

om finansiering och bostadsbyggande. I Malmö omfattas åtta

busstråk varav fyra nya expresslinjer i Malmö, Kävlinge–

Arlöv, etapp 2 (Lommabanan). I ansökningar om medel ur

potten för statlig medfinansiering för kommunala vägar inom

kollektivtrafikpotten ska under planperioden Malmö stads del

beaktas, kopplat till åtgärder inom storstadsavtalet. 

Läs mer på Trafikverkets hemsida
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Tabellen visar fördelningen av medel till samfinansiering av nationell plan

1 041 miljoner kronor är avsatta för samfinansiering av
den Nationella planen för satsningar av stor regional
betydelse. Genom samfinansiering av den Nationella
planen ökar möjligheterna för Trafikverket att prioritera
viktiga satsningar och åtgärder i Skåne, som annars
kanske inte hade kunnat prioriteras. Syftet är att främja
robustheten i Skånes järnvägsnät och öka kapaciteten för
regionala tåg.

Skånebanan mötesspår Attarp (Hässleholm)

Skånebanan är en enkelspårig järnväg mellan Helsingborg

och Kristianstad med person- och godstrafik. Skånebanan är

klassad som riksintresse och förbinder Västkustbanan, Södra

stambanan och Blekinge Kustbana. Kapaciteten på

Skånebanan är ansträngd och delsträckan Hässleholm–

Kristianstad är en av de mest belastade enkelspårsträckorna i

landet. Konsekvenserna av kapacitetsbristen är

trafiksystemets bristande robusthet och hög

störningskänslighet samt förseningar. Satsningen innebär

förlängning av mötesspår vid Attarp i Hässleholm och väster

om Kristianstad C. Genom att förlänga ett mötesspår i Attarp,
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riktning mot Hässleholm, möjliggörs att två tåg kan invänta

ett mötande tåg och tiden på sträckan kan kortas. Arbete med

järnvägsplan pågår. Totalkostnad för projektet är cirka 150

miljoner kronor varav den regionala

transportinfrastrukturplanen samfinansierar med totalt 72

miljoner kronor. Byggstart är tidigast år 2023.

Läs mer på Trafikverkets hemsida

Västkustbanan Ängelholm–Maria

Västkustbanan sträcker sig mellan Göteborg och Lund och

utgör en viktig förbindelse för person- och godstrafik i

sydvästra Sverige. Banan är viktig både för regional

pendeltrafik och för längre resor mellan Öresundsregionen

och Göteborg/Norge samt för godstrafiken norr om

Ängelholm. Idag råder det kapacitetsbrist på sträckan

Ängelholm–Helsingborg och det finns ett behov av att bygga

ut till dubbelspår. Åtgärden innebär att delsträckan

Ängelholm–Maria ska byggas ut till dubbelspår i befintlig

sträckning. Maria station ska utformas så att det i framtiden

ska vara möjligt att utöka de mellanliggande plattformarna

med fyra spår. Åtgärden bedöms kunna öka trafiken från åtta

till tio tåg per timme och restiden kommer minska med cirka

fem minuter. Den preliminära kostnaden för åtgärderna är

2600 miljoner kronor i 2016 års prisnivå och den regionala

transportinfrastrukturplanen samfinansierar projektet med

70 miljoner kronor. Byggnation pågår och väntas färdig år

2023.

Läs mer på Trafikverkets hemsida

E6 ITS

Intelligenta transportsystem (ITS) är tillämpningar som i

någon form använder informations- eller

kommunikationssystem för att skapa en dynamisk funktion i

ett trafik- eller transportsystem. E6 genom Skåne är en av

landets mest trafikerade motorvägar och en viktig pulsåder

för både Sverige och Norge. E6 har också en viktig roll för

regional arbetspendling. E6-sträckningen genom Skåne är 143
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km. Hela sträckan har motorvägsstandard med en

hastighetsgräns på 110 km/h. Längst i norr och i söder

passerar i medeltal ca 20 000 fordon per dygn. Stora delar av

sträckan runt Malmö–Lund–Helsingborg trafikeras av 40 000–

50 000 fordon per dygn. Andelen tung trafik är upp emot 20

procent. Mycket tung trafik kommer in över Öresundsbron

och via den mycket omfattande godstrafiken via Trelleborgs

hamn. En stor andel av denna trafik är transittrafik som

enbart använder E6 för vidare färd upp i Sverige eller mot

Norge.

Satsningen är kopplad till trimningsåtgärder i nationell

transportplan där åtgärder för ITS samfinansieras av den

regionala transportinfrastrukturplanen. Den regionala

transportinfrastrukturplanen samfinansierar ITS-åtgärder

med 27 miljoner kronor.

Läs mer på Trafikverkets hemsida

Kävlinge–Arlöv, etapp 2 (Lommabanan)

Lommabanan är en del av Godsstråket genom Skåne och

sedan 2020 trafikeras banan av Pågatåg mellan Kävlinge och

Malmö med uppehåll i Furulund och Lomma. Etapp 2 av

Lommabanan innefattar nya stationer i Flädie och Alnarp,

nytt mötesspår vid Alnarp samt förlängning av mötesspår vid

Flädie. Malmöpendeln knyter samman Lommabanan,

Citytunneln, Öresundsbanan och Kontinentalbanan.

Malmöpendeln möjliggör snabb och effektiv pendling med

Pågatåg. Åtgärden är en del i Sverigeförhandlingen och

kopplat till avtalet med Malmö. Den preliminära kostnaden

för åtgärderna är 140 miljoner kronor. Den regionala

transportinfrastrukturplanen samfinansierar projektet med

50 miljoner kronor. Arbete med järnvägsplan påbörjas under

2021. Beräknad byggstart är år 2025.

Läs mer på Trafikverkets hemsida

913 Bjärred–Flädie planskild korsning Lommabanan

I samband med utbyggnaden av Lommabanan behöver
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plankorsningen mellan väg 913 och Lommabanan byggas om.

Projektet kommer att genomföras i anslutning kring

åtgärderna på Lommabanan. Förutsättningarna för

kollektivtrafiken och cykling längs vägen och till Flädie ingår i

projektet. Den preliminära kostnaden för åtgärderna är 67

miljoner kronor. Vägplan pågår och byggstart är beräknad till

år 2024.

Läs mer på Trafikverkets hemsida

Västkustbanan Maria–Helsingborg 

Västkustbanan klassas som en av Sveriges viktigaste

järnvägsförbindelser. Den är en viktig länk för person och

godstrafik mellan Göteborg och Lund och förbinder Oslo med

Köpenhamn. Sträckan är viktig för framförallt persontrafiken

söder om Ängelholm. Idag råder det kapacitetsbrist på

sträckan Ängelholm–Helsingborg och det finns ett behov av

att bygga ut till dubbelspår. Åtgärden innebär utbyggnad av

sträckan Maria–Helsingborg till dubbelspår i tunnel för att

öka kapaciteten och robustheten. Trafiken kan öka från åtta

tåg per timme till 30–40 tåg per timme samtidigt som

restiderna kan förkortas. Den preliminära kostnaden för

åtgärden är 5000 miljoner kronor, varav den regionala

transportinfrastrukturplanen samfinansierar med 300

miljoner kronor.

Trimningspaket järnväg

Pottens syfte är att höja kapaciteten och öka pålitligheten i

tågtrafiken under planperioden genom mindre

trimningsåtgärder. Åtgärderna kan innefatta

plattformsförlängningar, signalåtgärder, utbyte av växlar,

kurvrätning samt åtgärder som identifieras i samband med

bristanalyser för ex Skånebanan i syfte att kunna utveckla och

trafikera banor enligt Persontågsstrategi för

Skåne. Prioritering av åtgärderna sker i dialog med

Trafikverket och Skånetrafiken. Åtgärder av större karaktär

som kommer genomföras är plattformsförlängning på

Skurups station. Åtgärderna kommer delvis att

samfinansieras med den nationella planen. Den regionala
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transportinfrastrukturplanen 2022-2033 samfinansierar

projekten med 50 miljoner kronor.

Överenskommelser samfinansiering av nationell plan

Region Skåne har upprättat överenskommelser om att

samfinansiera dubbelspår Skånebanan Kristianstad–

Hässleholm och dubbelspår Ystadbanan Skurup–Rydsgård om

åtgärderna blir inkluderade i kommande nationell plan 2022–

2033. Objekten är inte inkluderade i nationell plan 2018–2029.

Regeringen väntas under våren 2022 fastställa den nationella

transportplanen 2022–2033 och beslutar då vilka namngivna

projekt som Trafikverket ska arbeta med under planperioden

2022-2033.

Totalt uppgår överenskommelserna för Skånebanan och

Ystadbanan till 700 miljoner. I väntan på besked om hur

nationella planen 2022-2033 finansierar de

två objekten Skånebanan och Ystadbanan råder en skillnad i

mellan samfinansieringsavtalen och den regional

transportinfrastrukturplanens finansiering av densamma på

så sätt att summorna inte är samstämmiga. I remissversion

avsätts 400 miljoner till samfinansiering av Skånebanan och

Ystadbanan. Denna siffra justeras efter att den nationella

planen har redovisat hur finansieringen ser ut för objekten.

Skånebanan Hässleholm–Kristianstad

Skånebanan är en enkelspårig järnväg mellan Helsingborg

och Kristianstad med person- och godstrafik. Skånebanan är

klassad som riksintresse och förbinder Västkustbanan, Södra

stambanan och Blekinge Kustbana. Kapaciteten på

Skånebanan är ansträngd. Delsträckan Hässleholm–

Kristianstad är en av de mest belastade enkelspårsträckorna i

landet. Enkelspåret gör det omöjligt att köra mer än tre

persontåg i timmen i varje riktning och minsta störning leder

till förseningar. Konsekvenserna av kapacitetsbristen är

trafiksystemets bristande robusthet och höga

störningskänslighet samt förseningar. Målet är att uppnå

kraftigt minskade restider och ökad kapacitet. Åtgärden

innebär dubbelspår hela sträckan mellan Hässleholm och

Kristianstad. Den preliminära kostnaden för åtgärden är 1 800

miljoner kronor, där Region Skåne har skrivit en
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överenskommelse om att samfinansiera projektet – om det

blir inkluderat i kommande nationell plan – med 500 miljoner

kronor. Hässleholm och Kristianstad kommun medfinansierar

med 25 miljoner kronor per kommun.

Ystadbanan Skurup–Rydsgård

Ystadbanan trafikeras med person- och godstrafik. Ystadbanan

är enkelspårig och har ett högt kapacitetsutnyttjande under

maxtimmen. En etappvis utbyggnad till dubbelspår på

Ystadbanan är avgörande för att kunna utöka trafiken med

direkttåg och möjliggöra snabbare och robustare resor mellan

Simrishamn-Ystad-Malmö. Region Skåne har i samarbete med

kommunerna och Trafikverket genomfört en

åtgärdsvalsstudie 2018. Dubbelspår mellan Skurup och

Rydsgård skulle möjliggöra införandet av direkttåg mellan

Malmö-Ystad samt skapa en mer robust tågtrafik. Den

preliminära kostnaden för åtgärden är 533 miljoner kronor,

där Region Skåne har skrivit en överenskommelse om att

samfinansiera projektet – om det blir inkluderat i kommande

nationell plan – med 200 miljoner kronor.
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Tabellen visar fördelningen av medel till cykelinfrastruktur

Totalt 778 miljoner kronor avsätts för finansiering av
cykelinfrastruktur. Satsningen innehåller fyra olika delar;
byggande av nya statliga cykelvägar, statligt bidrag till
kommunal cykelinfrastruktur, statligt bidrag till
kommunala vägar kopplat till supercykelstråk och
nationella/regionala leder samt standardhöjningar på
befintliga cykelvägar på statligt vägnät . En utgångspunkt
för prioriteringen är Cykelstrategi för Skåne och de
kommunala önskemål som har inkommit till Region
Skåne.

Enligt direktivet för den nationella planen ska en särskild

cykelpott för investeringar av åtgärder, utöver de som

finansieras inom ramen för namngivna objekt, avsättas. En

sådan pott kan användas för att utöka ramen för satsningar

på statliga cykelvägar. Omfattning av cykelpotten är vid tiden

för denna remiss ännu inte klart.

Statliga cykelvägar

De statliga regionala cykelvägarna är de cykelvägar som ska

byggas utmed statliga vägar. Cykelvägarna finansieras enligt

gällande avtal med 50 procent kommunal medfinansiering.

Övriga objekt finansieras till 100 procent av den Regionala

transportinfrastrukturplanen. Satsningarna prioriteras

utifrån nedanstående grunder:

• Det saknas alternativ och åtgärden bidrar till ökad

tillgänglighet i det regionala basnätet för cykel.
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• Objektet bidrar till att främja tillgängligheten till

kollektivtrafiken.

• Objektet är en viktig del i genomförandet av utpekade

regionala Supercykelvägar i Skåne eller nationella och

regionala cykelleder för rekreation och turism.

• Objektet bidrar till att färre förolyckas eller blir allvarligt

skadade i trafiken.

Nedanstående objekt är prioriterade i planen 2022–2033.

Samtliga nedanstående objekt understiger 50 miljoner kronor

och är därför inte namngivna objekt. Prioriterade objekt kan

därför komma att ändras under planens genomförande.

Objekt med blå text medfinansieras av berörda kommuner

och enligt avtal med Trafikverket. Objekten prioriteras i

planen under förutsättning att aktuellt medfinansieringsavtal

mellan Trafikverket och de respektive kommun skrivs under

innan årsskiftet 2021/2022. År som cykelvägarna förväntas stå

färdigt redovisas inom parentes, men kan komma att ändras

om exempelvis en vägplan överklagas. Totalt uppgår

satsningarna till 690 miljoner kronor, varav 450 miljoner

kronor finansieras från den regionala

transportinfrastrukturplanen.

Väg 511 Höllviken–Stavstensudde (2023)

Väg 1900 Malmövägen, Tyringe (2023)

Väg 113 Stabbarp–Bosarp–Öslöv (2024)

Väg 1444 Nyhamnsläge–Arild (2024)

Väg 101 Alstad–Östra Grevie (2024)

Väg 1710 Pomona–Östra Kvarn (2024)

Väg 1248 Mörarp–Bjuv (2024)

Väg 1029 Sjöbo–Marielundsvägen (2024)

Väg 13 Billinge–Röstånga (2024)

Väg 500 Vellingevägen, Hököpinge (2025)
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Väg 1144 Hofterup–Saxtorps Kyrka (2025)

Väg 833 Svedala–Hyltarp (Oxie) (2025)

Väg 1830 Åstorp–Grytevad (2026)

Väg 2101 Tranebodavägen, Lönsboda (2026)

Väg 1788 Hjärnarp–Munka Ljungby (2026)

Väg 1255 Bjuv–Åstorp–Hyllinge (2026)

Väg 17 Trollenäs–Östra Asmundtorp (2026)

Väg 2050 Knislinge–Hjärsås (2026)

Väg 11 Gärsnäs–Östra Tommarp (2027)

Väg 2000 Ovesholm–Vä (2027)

Väg 755 Skivarp–Bösarp (2027)

Väg 734 Abbekås–Skivarp (2027)

Väg 959 Flyinge–Södra Sandby (2027)

Väg 1350 Glumslöv–Rydebäck (2028)

Väg 854 Staffanstorp–Burlöv G:a Kyrkvägen (2028)

Väg 2013 Färlöv–Önnestad (2028)

Väg 9 Östra Tommarp–Simrishamn (2028)

Standardhöjning statliga cykelvägar

Standardhöjning på statliga cykelvägar syftar till att förbättra

befintliga cykelvägar för att främja trafiksäkerhet och

framkomlighet för cyklister och fotgängare. I detta ingår:

• Framkomlighets- och trafiksäkerhetsåtgärder

• Belysning

• Vägvisning

• Mätutrustning
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• Oförutsedda utgifter och tillkommande kostnader för

innovativa lösningar

Totalt uppgår satsningarna till 60 miljoner kronor och

åtgärderna finansieras till 100 procent av den regionala

transportinfrastrukturplanen.

Statlig medfinansiering kommunala cykelvägar

Under planperioden har kommunerna i Skåne möjlighet att

årligen söka bidrag till åtgärder på det kommunala vägnätet.

Bidragsdelen är 50 procent och kan i projekt med större

regional nytta uppgå till 75 procent. Region Skånes avsikt är

att processen för medfinansiering till kommunala vägar ska

vara transparant och tydlig. Av inkomna ansökningar kommer

följande att prioriteras högst: 

• Åtgärder som främjar tillgängligheten för gång- och cykel

till viktiga hållplatslägen och knutpunkter för

kollektivtrafik

• Åtgärder som främjar barn och ungas cyklande

• Åtgärder som förbättrar olycksdrabbade cykelvägar och

stråk

• Åtgärd som kompletterar och förbättrar den regionala

vägvisningen

För hela planperioden uppgår satsningen till 178 miljoner

kronor, vilket motsvarar cirka 15 miljoner kronor årligen. För

mer information om ansökningsprocessen se under fliken

Process och genomförande.

Statlig medfinansiering till regionalt prioriterade stråk 
kommunala vägar

Under planperioden har kommunerna i Skåne möjlighet att

årligen söka bidrag till åtgärder på det kommunala vägnätet

för åtgärder som bidrar till att utveckla supercykelvägar samt

utvecklar nationella och regionala cykelleder. Region Skånes

avsikt är att processen för medfinansiering till kommunala

vägar ska vara transparent och tydlig. Bidragsdelen är 50

procent och kan i projekt med större regional nytta uppgå till

75 procent. Åtgärderna ska bidra till att utveckla
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supercykelvägar samt stärka nationella och regionala leder

för rekreation och turism.

Totalt uppgår satsningen till 90 miljoner kronor och fördelas

mellan åren 2023–2027, totalt 18 miljoner kronor årligen. För

mer information om ansökningsprocessen se under fliken

Process och genomförande.

Inspel till statliga cykelvägar med kommunal 
finansiering

Förslag till regional transportinfrastrukturplan 2022–2033

innebär att det tidigare kravet kring kommunal

medfinansiering av statliga cykelvägar slopas. Detta bedöms

kunna leda till en tydligare regional prioritering av statliga

cykelvägar som prioriteras inom planperioden, samtidigt som

kommuner får ökade möjligheter att bekosta kommunal

cykelinfrastruktur när medel inte låses till statliga

cykelvägsobjekt.

Det finns stora brister i Skåne längs med det statliga vägnätet,

där förbättrade möjligheter till cykling är högt prioriterade.

Region Skåne ser positivt på alternativa lösningar som syftar

till att avhjälpa dessa brister och som främjar cykling i

regionen. Det kan finnas lokala sträckor och vägar där Skånes

kommuner i förhandling med Trafikverket kan överta

väghållningsansvaret och själva bekosta byggande av ny

cykelväg, med stöd av statlig medfinansiering enligt ovan.

Region Skåne vill också uppmuntra byggande av kommunal

cykelväg längs statligt vägnät med hjälp av reglingen i PBL

(2010:900), där förutsättningar för detta finns.

För övriga sträckor kan det finnas möjlighet för en eller flera

kommuner till 100 procent finansiera planläggningen samt

byggande av cykelväg längs statligt vägnät. Region Skåne

önskar inspel från kommuner på sträckor där detta kan vara

aktuellt och vill föra dialog mellan respektive kommun och

Trafikverket kring finansieringsmöjligheter.
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Trafiksäkerhet och miljö

Tabellen visar fördelningen av medel till trafiksäkerhet och miljö

385 miljoner kronor avsätts för finansiering av åtgärder
som bidrar till ökad trafiksäkerhet och förbättrad miljö.
Medlen fördelas mellan statliga vägar och statligt bidrag
till kommunala vägar. Åtgärder som prioriteras inom
potten är oftast mindre och enklare åtgärder som bidrar
till att öka trafiksäkerheten, minska barriäreffekter av
motorfordonstrafik samt andra miljöåtgärder för att
minska motorfordonstrafikens negativa miljöpåverkan på
människa och natur.

Statliga vägar

Åtgärderna finansieras till 100 procent genom den regionala

transportinfrastrukturplanen och åtgärderna kan endast vara

på det statliga vägnätet. Fokus är att öka säkerheten på vägar,

öka hastighetsefterlevnaden och framkomligheten samt öka

säkerheten för de oskyddade trafikanterna. Prioriterade

områden är; sidoområden för harmonisering av hastigheter,

särskilt körfält samt vänstersväng, trafiklugnande åtgärder på

genomfarter.

Region Skåne har identifierat över 100 tätorter som korsas av

en eller flera statliga vägar. Under 2019–2020 genomfördes

studien, Barriärer i vardagen, där ett begränsat urval av de
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statliga vägarna studerades i syfte att undersöka vilka av

dessa som utgör ett hinder för tillgängligheten med gång eller

cykel för att kunna ta sig till målpunkter som ortcentrum,

kollektivtrafik, skolor samt fritidsaktiviteter. Studien utgör ett

viktigt underlag i prioriteringen av brister att åtgärda genom

den Regionala transportinfrastrukturens potter under

planperioden.

Valet av åtgärder bestäms under planperioden och följer

Trafikverkets verksamhetsplanering samt sker i dialog med

Trafikverket och kommunerna.

Totalt uppgår satsningarna till 225 miljoner kronor och

åtgärderna finansieras till 100 procent av den regionala

transportinfrastrukturplanen.

Statlig medfinansiering till kommunal infrastruktur

Under planperioden har kommunerna i Skåne möjlighet att

årligen söka bidrag till åtgärder på det kommunala vägnätet.

Bidragsdelen är 50 procent och kan i projekt med större

regional nytta uppgå till 75 procent. Region Skånes avsikt är

att processen för medfinansiering till kommunala vägar ska

vara transparant och tydlig.

För hela planperioden uppgår satsningen till 160 miljoner

kronor, vilket motsvarar cirka 13 miljoner kronor årligen. För

mer information om ansökningsprocessen se under fliken

Process och genomförande.
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Tabellen visar fördelningen av medel till övriga satsningar

65 miljoner kronor avsätts för finansiering av
investeringsåtgärder på enskilda vägar, driftbidrag till
flygplatser och steg 1 & 2-åtgärder. Det råder otydlighet
kring Trafikverkets rådighet att utanför pågående
åtgärder arbeta kontinuerligt med steg 1 & 2-åtgärder,
varför enbart en symbolisk summa avsätts för att markera
vikten av förändring.

Investeringsåtgärder enskilda vägar 

Det avsätts ett bidrag på 27 miljoner till investeringsåtgärder

enskilda vägar under planperioden och potten hanteras av

Trafikverket. Dessa medel prioriteras till vägar av stort

allmänt intresse, busslinjer, stor andel genomgående trafik

etc. Dialogen förs mellan väghållare, kommuner och

Trafikverket. Potten avser endast investeringsåtgärder på

enskilda vägar. Driftbidraget till enskilda vägar hanterar av

den nationella planen.

Driftsbidrag till flygplatser

Till icke statliga flygplatser avsätts 36 miljoner för driftbidrag.

Bidraget har från år 2012 hanterats och administrerats genom

den regionala transportinfrastrukturplanen. I Skåne är det

Kristianstad Österlen Airport som får bidrag.

Steg 1 & 2-åtgärder

Utifrån namngivna objekt på det statliga vägnätet, som har

prioriterats i RTI-planen, kan åtgärder inom steg 1- och 2-

åtgärder finansieras via denna pott kopplat till objekten. Det

kan exempel vara åtgärder som påverkar resandet eller

flödena av trafiken. Steg 1- och 2- åtgärder utöver mobility
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management finansieras genom de olika potterna för till

exempel trafiksäkerhet, tätortsåtgärder, cykel och

kollektivtrafik.

Sammanställning

Tabellen sammanställning av fördelningen av regional transportinfrastrukturplan 2022-2033
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Alla formella planeringsprocesser ska föregås av en
åtgärdsvalsstudie. Initiativtagare till en åtgärdsvalsstudie
kan vara Trafikverket, en kommun, en region eller en
annan aktör. Under denna flik presenteras de genomförda
och pågående åtgärdssvalstudier samt prioriterade brister
att utreda enligt åtgärdsvalsstudiemetodiken.
Avgränsning för vilka åtgärdsvalsstudier och brister som
redovisas här är att de ska kunna leda till åtgärder som
finansieras av den regionala
transportinfrastrukturplanen.

För att enklare kunna följa framstegen i
arbetet kommer fliken Brister uppdateras
kontinuerligt under planperioden 2022–

2033.

Avsnitten Genomförda åtgärdsvalsstudier och Pågående
åtgärdsvalsstudier är en uppföljning av avsnittet Prioriterade
brister att utreda i Regional transportinfrastrukturplan för
Skåne 2018–2029 samt Cykelvägsplan för Skåne 2018–2029.
Syftet är att synliggöra vilka regionalt prioriterade brister som

utretts under perioden 2018–2022. Under rubriken brister att
utreda presenteras vilka brister som är i störst behov att

utredas under gällande planperiod, 2022–2033. Vidare

Brister i den skånska infrastrukturen
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presenteras ett antal utredningar som genomförts som

underlag för satsningar inom gällande planperiod och

kommande regionala transportinfrastrukturplaner.

Vad är en åtgärdsvalsstudie?

Förenklat beskrivet är en åtgärdsvalsstudie en analys av en

plats, del av vägsträcka eller järnväg, där inblandade

intressenter noggrant undersöker vilka insatser som kan

genomföras utifrån de upplevda bristerna. Alla formella

planeringsprocesser ska föregås av en åtgärdsvalsstudie.

Initiativtagare till en åtgärdsvalsstudie kan vara Trafikverket,

en kommun, en region eller en annan aktör. Ett vanligt

exempel är att Trafikverket, Region Skåne, Skånetrafiken och

berörda kommuner analyserar vilka åtgärder som kan

genomföras för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten

på en sträcka.

Illustration av processen och ingående aktörer i arbetet med åtgärdsvalsstudier (ÅVS:er).

Arbetet med en åtgärdsvalsstudie sker i olika faser. Det är

studier baserade på dialog och med tydlig dokumentation.

Faser enligt metodiken för åtgärdsvalsstudier.
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Åtgärdsvalsstudier tar hänsyn till alla trafikslag, alla typer av

åtgärder och kombinationer av dessa. Val av åtgärder handlar

om att lösa problem och tillgodose behov. Valen ska bidra till

en hållbar samhällsutveckling genom kostnadseffektiva

åtgärder. För att uppnå det arbetar Trafikverket, som nästan

alltid leder arbetet i en åtgärdsvalsstudie, enligt den så kallade

fyrstegsprincipen. Tänkbara åtgärder analyseras i fyra steg; i

första hand genom att påverka behovet av transporter, i sista

hand genom att bygga ny infrastruktur.

Fyrstegsprincipen.

På Trafikverkets hemsida finns mer information om

fyrstegsprincipen.

Powered by Esri

De åtgärdsvalsstudier som har genomförts 2018–2022

fokuserar på brister inom det regionalt prioriterade väg- och

cykelvägnätet, det prioriterade järnvägsnätet och på

tillgänglighet till Skånes hamnar.

Kartan visar en samlad bild över regionalt prioriterat väg-

och järnvägsnät, utpekat linjenät för SkåneExpressen,

regionalt prioriterat nät för cykel och hamnar. Mer om

det utpekade vägnätet går att läsa under fliken
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Transportsystemet i Skåne och i Strategi för ett hållbart
transportsystem i Skåne 2050.

Genomförda åtgärdsvalsstudier 2018–2022
I den Regionala transportinfrastrukturplanen för Skåne 2018–
2029 pekades ett flertal prioriterade brister ut inom regionalt

prioriterat nät för väg och järnväg, Expressbuss-koncept samt

hamnar att utreda enligt åtgärdsvalsstudiemetodiken.

Följande avsnitt är en uppföljning av genomförandet av

Regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2018–2029 och
redovisar vilka av de prioriterade bristerna som utretts under

planperiodens fyra första år 2018–2022. Under rubriken

Genomförda åtgärdsvalsstudier presenteras även de
utredningar som genomförts under åren 2018–2022 för de

utpekade statliga cykelvägarna i Cykelvägsplan för Skåne
2018–2029.

Åtgärdssvalstudierna ligger till grund för beslut om satsningar

i den Regionala transportinfrastrukturplanen 2022–2033, samt

satsningar i kommande nationella och regionala

transportinfrastrukturplaner. Åtgärder under 50 miljoner kan

finansieras genom medel avsatta i den regionala

transportinfrastrukturplanens potter. 
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Genomförda åtgärdsvalsstudier (ÅVS:er) redovisas här

övergripande. För vidare läsning finns samtliga

åtgärdsvalsstudier länkade. Det går också bra att vända sig

direkt till Trafikverket, Region Skåne eller Skånetrafiken för

att ta del av mer information om genomförda utredningar.

Åtgärdsvalsstudier genomförda innan 2018 presenteras inte i

detta avsnitt, men finns med i kartan till höger.

Följande åtgärdsvalsstudier har genomförts 2018–2022 inom

regionalt prioriterat nät för väg och järnväg samt

SkåneExpressen:

• Väg 11, Tomelilla–Simrishamn

• Väg 11, Veberöd

• E4/Väg 1137, Helsingborg–Markaryd

• Väg 19, Östra Skåne

• Väg 102, Lund–Dalby

• Väg 111, Helsingborg–Höganäs

• Väg 21, Klippan–Hyllstofta

• Väg 108, Kävlinge–Trelleborg

• E22, Gastelyckan

• Skånebanan, Åstorp–Helsingborg

• Ystad– och Österlenbanan

Visa genomförda ÅVS:er 2018–2022 i karta

Var och en av dessa utredda bristerna redovisas närmre

nedan. De är inte listade utifrån en prioriteringsordning.
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Väg 11, Tomelilla–Simrishamn och Veberöd

Väg 11 är en viktig regional länk och binder samman Skånes

östra och västra delar. Sträckan utgör en del av regionalt

prioriterade stråk för personresor, godstransporter och

kollektivtrafik. Väg 11 ingår i det regionalt utpekade linjenätet

för SkåneExpressen. Åtgärder för kollektivtrafiken är särskilt

prioriterade på sträckan. På delsträckan Tomelilla–

Simrishamn används vägen för förflyttningar av

jordbruksmaskiner och transporter av jordbruksprodukter.

Under högsäsong resulterar detta i långa köer, då vägen är

smal och möjligheterna för omkörning begränsade. För att ge

förslag på åtgärder i syfte att skapa en säker framkomlighet

har åtgärdsvalsstudie Väg 11 Tomelilla–
Simrishamn genomförts. Vidare har korsningspunkter och

cirkulationsplatser i Veberöd identifierats som brister för

införande av SkåneExpressen på sträckan. För att öka

kollektivtrafikens attraktivitet i stråket har

åtgärdsvalsstudien Veberöd genomförts.

ÅVS Tomelilla-Simrishamn

Veberöd
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Powered by Esri

E4 Helsingborg–Markaryd

Stråket Helsingborg-Örkelljunga längs med E4 ingår i det

utpekade nätet för SkåneExpressen. För att stärka

SkåneExpressen 10, linjen mellan Helsingborg och

Örkelljunga, genomfördes en stråkstudie på sträckan

Helsingborg-Markaryd. I stråkstudien identifierades en

komfortproblematik vid tre cirkulationsplatser på väg 1137

som passerar förbi Väla köpcenter utanför Helsingborg. För

att ge förslag på hur en långsiktigt god framkomlighet för

busstrafiken kan stärkas på sträckan Helsingborg-Markaryd

har åtgärdsvalsstudien Väla genomförts.

ÅVS Väla

SDFE, Esri, HERE, Garmin, FAO, METI/NASA, USGS Powered by Esri

Väg 19, östra Skåne

Väg 19 är en viktig nordsydlig förbindelse mellan Ystad och

Broby. Sträckan ingår i det utpekade nätet för

SkåneExpressen. Åtgärder för kollektivtrafik är prioriterade

på sträckan. På sträckan mellan Kristianstad och

Simrishamn/Ystad har ett antal problempunkter identifierats.

För att stärka SkåneExpressen 3 och 4 som trafikerar sträckan

har åtgärdsvalsstudien Östra Skåne genomförts.
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Åtgärdsvalsstudien fokuserar särskilt på ett antal korsningar

ur ett komfort- och framkomlighetsperspektiv.

ÅVS Östra Skåne

Staffanstorps Kommun, Lantmäteriet, SDFE, Esri, HERE, Garmin, METI/NASA, USGS Powered by Esri

Väg 102, Lund–Dalby

Väg 102, sträckan mellan Lund och Dalby, ingår i det

prioriterade nätet för SkåneExpressen och det potentiella

nätet för supercykelvägar. Åtgärder för kollektivtrafik och

cykel kommer prioriteras i sträckan. På sträckan råder en

problematik med trängsel och framkomlighet under

rusningstrafik. Det finns också många anslutningar till vägen

som påverkar framkomligheten och trafiksäkerheten. Det

finns en separat cykelväg längs sträckan men standarden på

cykelvägen är bitvis bristfällig enligt Koncept för
supercykelstråk i Skåne. Vissa korsningspunkter är potentiellt
trafikfarliga och saknar prioritet för cyklister. Belysning

saknas på den statliga delen av cykelvägen. Som ett led i

införandet av SkåneExpressen har åtgärdsvalsstudien Dalby–
Lund 102 genomförts. Vidare har en bristinventering

genomförts på sträckan Dalby–Lund i syfte att ge förslag på

åtgärder för att nå standard för supercykelväg, enligt Koncept
för supercykelstråk i Skåne. Den sistnämnda utredningen

redovisas under rubriken Brister att utreda.
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ÅVS Dalby–Lund 102

Helsingborgs Stad, SDFE, Esri, HERE, Garmin, FAO, METI/NASA, USGS Powered by Esri

Väg 111, Helsingborg–Höganäs

Sträckan är ett av Skånes starkaste pendlingsstråk och ingår i

både det utpekade nätet för SkåneExpressen och det

potentiella nätet för supercykelväg. Åtgärder för

kollektivtrafik och cykel är prioriterade. På sträckan råder

kapacitetsbrist som leder till köbildningar i Helsingborgs

tätort. För vissa sträckor saknas busskörfält, och där det finns

saknas signalprioritering för buss. Delar av stråket belastas

hårt av biltrafik under sommartid. Utöver det är sträckan

olycksdrabbad längs med tätorterna. I synnerhet är

oskyddade trafikanter hårt drabbade, då vägen är smal och på

de flesta delsträckor saknas gång- och cykelväg. För att öka

bussens attraktivitet i stråket har åtgärdsvalsstudie väg 111
nordvästra Skåne genomförts. Vidare har en bristinventering

genomförts på sträckan Höganäs–Laröd och Laröd–

Helsingborg i syfte att ge förslag på åtgärder för att nå

standard för supercykelväg, enligt Koncept för supercykelstråk
i Skåne. Denna utredning redovisas under rubriken Brister att
utreda.

ÅVS Väg 111 nordvästra Skåne
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SDFE, Esri, HERE, Garmin, FAO, METI/NASA, USGS Powered by Esri

Väg 21, Klippan–Hyllstofta

Sträckan kopplar samman den regionala tillväxtmotorn

Helsingborg med Hässleholm och Kristianstad, samt i

förlängningen Skåne med Blekinge. Sammantaget har stråket

stora brister avseende tillgänglighet, trafiksäkerhet och

framkomlighet. Sträckan är identifierad som brist då den är

den sista delsträckan mellan Helsingborg och Kristianstad

som inte är mittseparerad. För att ge förslag på en ökad

trafiksäkerhet och förbättrad framkomlighet i stråket har

åtgärdsvalsstudie Riksväg 21 Klippan–Hyllstofta genomförts.

ÅVS Riksväg 21 Klippan–Hyllstofta

SDFE, Esri, HERE, Garmin, FAO, METI/NASA, USGS Powered by Esri
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Väg 108, Kävlinge–Trelleborg

Vägen är smal och har relativt dålig standard. Osäkra utfarter

förekommer, inte minst där vägen passerar genom mindre

orter. Delsträckan mellan trafikplats Lund södra och

cirkulationsplats Flackarp är en del av det regionalt viktiga

stråket mellan Kävlinge och Trelleborg och är funktionellt

prioriterad för näringsliv och arbetspendling. Utöver det är

sträckan en del av den viktiga länken mellan E22 och E6 och

fungerar som omledningsväg. Sträckans betydelse för

transportsystemet ställer krav på en förutsägbar

framkomlighet och god tillförlitlighet. För att undersöka om

standarden på sträckan kan anses acceptabel i förhållande till

den utpekade funktionen har åtgärdsvalsstudien Väg 108

mellan trafikplats Lund södra och cirkulationsplats Flackarp

genomförts. Detta har främst utretts genom att analysera

framkomlighet och trafiksäkerhet.

ÅVS Lund S–Flackarp

Kävlinge Kommun, Staffanstorps Kommun, Lantmäteriet, SDFE, Esri, HERE, Garmin, METI/NASA, USGS Powered by Esri

E22, Gastelyckan

Trafikplats Gastelyckan ingår i det regionala nätet för

SkåneExpressen. Trafikplatsen är en utpekad problempunkt

för busstrafiken samtidigt som det råder ett behov av att se

över trafikplatsen utifrån trafiksäkerhet och framkomlighet

för samtliga trafikantgrupper. E22 är en del av det nationella

stamvägnätet och en viktig transportlänk genom Skåne och

fortsatt in i Blekinge. Utöver det har vägen en stor betydelse
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för Öresundsregionen. Trafikplats Gastelyckan är hårt

belastad och fungerar som in- och utfart till målpunkter för de

centrala och östra delarna av Lund. Biltrafiken är mycket

omfattande och störningskänsligheten är hög. Busstrafiken

har inte prioritet på sträckan vilket innebär att

tillförlitligheten för bussen som alternativ för resor i

rusningstid minskar. För att upprätthålla en långsiktigt god

framkomlighet för busstrafik som färdas via trafikplats

Gastelyckan och säkerställa en hög trafiksäkerhetsstandard

samt acceptabel framkomlighet för samtliga transportslag har

åtgärdsvalsstudien Gastelyckan genomförts. I studien har

även gång- och cykeltrafikanters möjlighet att röra sig säkert

och gent i trafikplatsen studerats.

ÅVS Gastelyckan

Helsingborgs Stad, SDFE, Esri, HERE, Garmin, FAO, METI/NASA, USGS Powered by Esri

Skånebanan, Åstorp–Helsingborg

Delen av Skånebanan mellan Åstorp och Helsingborg

trafikeras av både gods- och persontåg och har flera stationer

med stora pendlingsströmmar in mot Helsingborg. Sträckan

karaktäriseras av ett mycket högt kapacitetsutnyttjande och

hög störningskänslighet. Kapacitetsbristen förstärks av att

hastigheten är begränsad vid Ramlösa station på grund av

korsande tågrörelser mellan Skånebanan och Västkustbanan.

Det höga kapacitetsutnyttjandet begränsar även möjligheten

att utöka godstrafiken. För att säkerställa Skånebanans

funktion finns en överenskommelse om banans utveckling
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mellan Region Skåne och kommunerna längs Skånebanan. I

syfte att ta fram underlagsmaterial avseende Skånebanans

framtida utvecklingsbehov har en teknisk utredning

genomförts som sammanställts i sex PM med samlingsnamn

Skånebanan/Västkustbanan.

PM1 Trimningsåtgärder

PM2 Ramlösa station

PM3 Helsingborg C–Ramlösa 

PM4 Planskild spårport

PM5 Uppställningsspår

PM6 Södra Brunnsvägen

SDFE, Esri, HERE, Garmin, FAO, METI/NASA, USGS Powered by Esri

Ystad- och Österlenbanan

Ystadbanan förbinder tillväxtmotorn Malmö med regionala

kärnan Ystad. Österlenbanan förbinder Simrishamn med

Ystad samt, i förlängningen, östra Skåne och Köpenhamn.
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Sträckan utgör en del av regionalt prioriterade stråk för

kollektivtrafik och gods och bedöms ha en stor potential för

ett ökat resande på järnvägen. Idag råder kapacitetsbrist på

stråket vilket påverkar robustheten och punktligheten

negativt på banan. Region Skåne har planer på att utöka

trafikeringen, vilket kräver en ökad pålitlighet i systemet. I

åtgärdsvalsstudien Ystadbanan/Österlenbanan har ett antal
åtgärder studerats på kort, medellång och lång sikt för att

utveckla Ystad- och Österlenbanan avseende robusthet,

kortare resetider och ökad turtäthet.

ÅVS Ystadbanan/Österlenbanan

Powered by Esri

Genomförda åtgärdsvalsstudier cykel

I Cykelvägsplan för Skåne 2018–2029 pekades 79 cykelvägar ut
som prioriterade att bygga under planperioden. I ett försök att

underlätta och skynda på planeringsförfarandet genomfördes

ett förenklat åtgärdsvalsstudieförfarande för sträckorna.

Emellertid har några av de mer komplexa sträckorna krävt en

vidare utredning enligt ordinarie åtgärdsvalsstudiemetodik.

Detta för att kunna fatta beslut om lämpliga åtgärder samt

lokalisering för sträckorna. Nedan redovisas de prioriterade

cykelvägarna för vilka fördjupade åtgärdsvalsstudier har

genomförts 2018–2022:

• Väg 17, Trollenäs–Östra Asmundtorp

• Väg 833, Oxie–Svedala
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• Väg 110, Kustvägen–Saxtorp

• Väg 1255, Bjuv–Åstorp–Hyllinge

Resterande av de utpekade cykelvägarna i Cykelvägsplan för
Skåne 2018–2029 finns redovisade i Bilaga 1 Åtgärdsvalsstudie
för Cykelvägsplan för Skåne 2018–2029.

Powered by Esri

Väg 17, Trollenäs–Östra Asmundtorp

Idag saknas en trafiksäker relation mellan Trollenäs och Östra

Asmundtorp för oskyddade trafikanter. För att skapa en

trafiksäker förbindelse pekades en gång- och cykelväg längs

sträckan ut som prioriterad att bygga i Cykelvägsplan Skåne
2018–2029. Sträckan mellan Trollenäs och Östra Asmundtorp

är en viktig koppling för att binda samman orterna Östra

Asmundtorp, Gullarp och Trollenäs med stationerna i Eslöv

och Marieholm. Utöver det utgör sträckan en viktig länk för

att öka tillgängligheten till rekreationsmål och

fritidsaktiviteter. I förlängningen utgör kopplingen även en

saknad länk i basnätet för att binda samman Eslöv och

Landskrona. För att skapa en trafiksäker koppling för

oskyddade trafikanter har åtgärdsvalsstudien Trollenäs–Östra
Asmundtorp genomförts.

Med utgångspunkt från genomförd åtgärdsvalsstudie kommer

en gång- och cykelväg byggas under planperioden 2022–2033.

Sträckan medfinansieras med 50 procent av Eslövs kommun.
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ÅVS Trollenäs–Östra Asmundtorp

SDFE, Esri, HERE, Garmin, METI/NASA, USGS Powered by Esri

Väg 833, Oxie–Svedala

En cykelväg mellan Oxie och Svedala pekades ut som behov i

Cykelvägsplan för Skåne 2018–2029. Förbindelsen mellan Oxie

och Svedala utgör en felande länk i basnätet för cykel. För att

skapa förutsättningar för barn och unga att på egen hand

cykla mellan Hyltarp och Svedala, främja arbetspendling

mellan Svedala och Malmö samt rekreation- och

fritidscykling, finns ett behov av att skapa en trafiksäker

förbindelse mellan orterna. För att ge förslag på en trafiksäker

koppling har åtgärdsvalsstudie Oxie–Svedala genomförts.

Under planperioden 2022–2033 kommer en separerad

cykelväg på delen Svedala–Hyltarp byggas. Resterande sträcka

fram till Oxie kommer anpassas till bygdeväg. Cykelvägen med

tillhörande bygdeväg medfinansieras med 50 procent av

Svedala kommun.
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Kävlinge Kommun, Lantmäteriet, SDFE, Esri, HERE, Garmin, METI/NASA, USGS Powered by Esri

Väg 110, Kustvägen–Saxtorp

I Cykelvägsplan för Skåne 2018–2029 pekades en cykelväg
mellan kustvägen och Saxtorp ut som prioriterad att bygga för

att skapa en trafiksäker koppling för oskyddade trafikanter

samt förstärka sträckans funktion för turism och rekreation.

Under planperioden 2018–2022 har åtgärdsvalsstudien

Oskyddade trafikanter länsväg 110 och 1141.1, Kustvägen–
Saxtorp genomförts. Studien resulterade i ett antal

rekommenderade åtgärder. Dock ansågs inga av de föreslagna

åtgärderna motiverade att gå vidare med, varför objektet

lades ner.

ÅVS Kustvägen–Saxtorp

Helsingborgs Stad, Lantmäteriet, SDFE, Esri, HERE, Garmin, METI/NASA, USGS Powered by Esri

Väg 1255, Bjuv–Åstorp–Hyllinge

Sträckorna Bjuv–Åstorp och Bjuv–Hyllinge pekades ut som

prioriterade cykelvägar att bygga i Cykelvägsplan för Skåne
2018–2029. De statliga vägarna som binder ihop orterna har

för höga hastigheter och trafikflöden för att kunna

rekommenderas för cykling i blandtrafik. Idag finns ett behov

av att koppla samman de tre orterna Bjuv, Åstorp och Hyllinge
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för att tillgängliggöra kollektivtrafik, arbetsplatser, skolor och

fritidsplatser, samt skapa förutsättningar för rekreation- och

turismcykling. För att ge förslag på åtgärder för ökad

tillgänglighet och trafiksäkerhet i relationerna har

åtgärdsvalsstudien Bjuv–Åstorp–Hyllinge genomförts.

Under planperioden 2022–2033 kommer cykelvägar byggas

mellan relationerna. Cykelvägarna kommer att

medfinansieras med 50 procent av Helsingborgs och Bjuvs

kommuner.

ÅVS Bjuv–Åstorp–Hyllinge

Pågående åtgärdssvalstudier
I följande avsnitt presenteras pågående åtgärdsvalsstudier

som initierats för de prioriterade bristerna som pekades ut i

den Regionala transportinfrastrukturplanen för Skåne 2018–
2029. Åtgärdssvalstudierna genomförs i syfte att skapa ett

underlag för prioriteringen av investeringsbehov i den

Regionala transportinfrastrukturplanen 2022–2033, samt

satsningar i kommande nationella och regionala

transportinfrastrukturplan. Vidare presenteras pågående

åtgärdsvalsstudier för de statliga cykelvägar som pekats ut i

Cykelvägsplan för Skåne 2018–2029.
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Powered by Esri

För följande sträckor har en åtgärdsvalsstudie initierats:

• Väg 108, Staffanstorp–Trelleborg

• E22/23, Trafikplats Rolsberga–Tjörnarp

• Väg 1350, Glumslöv–Rydebäck

• Väg 1144, Hofterup–Häljarp

Pågående åtgärdssvalstudier är inte listade utifrån en

prioriteringsordning.

Powered by Esri

Väg 108, Staffanstorp–Trelleborg

Väg 108, sträckan Trelleborg–Staffanstorp, har varierande

standard. Ett antal standardhöjningar med fokus på

trafiksäkerhet och framkomlighet har genomförts under 2000-

talets början. De senaste årens trafikökning och fortsatt

prognostiserade ökning gör att vägen behöver studeras och

analyseras utifrån trafiksäkerhet och framkomlighet. Vägen är

olycksdrabbad och ger såväl buller- och barriäreffekter som

trafiksäkerhetsproblem. Plankorsningen med Ystadbanan i

Svedala tätort är en flaskhals och trafiksäkerhetsrisk.

Åtgärder för plankorsningen ingår i den Regionala
transportinfrastrukturplanen för Skåne 2018–2029 som objekt

1632 ( 2864 )



Väg 108 genom Svedala. Vad gäller cykel finns det behov av ett
antal förbättringar längs sträckan. Även infrastrukturbrister

för kollektivtrafik behöver studeras. För att ge förslag på

åtgärder har en åtgärdsvalsstudie initierats.

Åtgärdsvalsstudien väntas avslutas under 2022.

SDFE, Esri, HERE, Garmin, FAO, METI/NASA, USGS Powered by Esri

E22/23, Trafikplats Rolsberga–Tjörnarp

Åtgärdsvalsstudien E22/23 Trafikplats Rolsberga–Tjörnarp är

ett omtag av den tidigare genomförda åtgärdsvalsstudien för

det namngivna regionala objektet 23/13 Höör/Ö Höör– Hörby,

vars åtgärder inte bedömdes som samhällsekonomiskt

lönsamma. I dialog med Region Skåne valde Trafikverket att

göra ett omtag i processen för att se om det går att hitta nya

lösningar. Sträckan som studeras i åtgärdsvalsstudien är väg

23 från E22 i höjd med trafikplats Rolsberga till Tjörnarp norr

om Höör. Åtgärdsvalsstudien påbörjades 2020 och kommer att

fortsätta in på år 2023. Objektets status är oförändrad och

objektet är fortfarande prioriterat i den regionala

transportinfrastrukturplanen. Utifrån rådande

omständigheter kommer tidpunkten för en insats i stråket

med största sannolikhet att förskjutas.
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Helsingborgs Stad, SDFE, Esri, HERE, Garmin, METI/NASA, USGS Powered by Esri

Väg 1350, Pålstorp–Glumslöv

Sträckan pekades ut som prioriterat statligt cykelobjekt i

Cykelvägsplan för Skåne 2018–2029 för att skapa en trafiksäker
cykelförbindelse längs med Landskronavägen, sträckan

Pålstorp–Rydebäck. Sedan föregående planperiod har ett

samarbete etablerats mellan Landskronas och Helsingborgs

kommuner, Trafikverket och Region Skåne för att uppgradera

sträckan Landskrona–Helsingborg till en supercykelväg. Syftet

är att skapa en högkvalitativ sträcka för pendling med cykel

mellan Landskrona och Helsingborg via Glumslöv, Rydebäck

och Pålstorp. Koncept för supercykelstråk i Skåne är en viktig
utgångspunkt i åtgärdsvalsstudien och kommer vara

vägledande för att nå önskad standard i sträckan.

Kävlinge Kommun, SDFE, Esri, HERE, Garmin, METI/NASA, USGS Powered by Esri

Väg 1144, Hofterup–Häljarp

En trafiksäker cykelkoppling mellan Hofterup och Häljarp

pekades ut som prioriterad cykelväg att bygga i Cykelvägsplan
för Skåne 2018–2029. Idag går den nationella leden
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Sydkustleden med tillfällig dispens på sträckan, eftersom

vägen inte lever upp till godkänd standard avseende

trafiksäkerhet för nationell led. Dispensen löper ut år 2023.

Sydkustleden avser att behålla sin sträckning via Hofterup och

Häljarp, vilket förutsätter att en trafiksäker koppling kan

säkerställas. Vidare bidrar cykelvägen till att skapa ett

sammanhållet regionalt basnät för cykel genom att koppla

samman Landskrona med Malmö. Under 2021 planeras en

åtgärdsvalsstudie att påbörjas för att ge förslag på åtgärder i

syfte att säkerställa en trafiksäker koppling för oskyddade

trafikanter.

Prioriterade brister att utreda 2022–2033
Det finns fler brister i den skånska infrastrukturen än vad

som finns möjlighet att åtgärda under planperioden. Vilka

brister som prioriteras att utredas under planperioden 2022–

2033 baseras på inspel och dialoger mellan Region Skåne,

Trafikverket, representanter från fyra hörnsamarbetet mellan

Skånes geografiska hörn, och de skånska kommunerna.

Utredningarna blir ett viktigt underlag i prioriteringen av

satsningar under gällande planperiod samt i syfte studera nya

objekt som kan bli aktuella att prioritera in som satsningar i

kommande nationella och regionala

transportinfrastrukturplaner. 
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Powered by Esri

I följande avsnitt presenteras prioriterade brister att studera

under kommande 2022–2033. Det kommer göras en

bedömning kring varje brist om en åtgärdsvalsstudie kommer

att krävas eller om tidigare utredningsmaterial är tillräcklig

för att gå vidare i planläggningsprocessen. De fyra

hörnsamarbetena i Skåne och Trafikverket har gett inspel på

vilka stråk som ska utredas vidare i en åtgärdsvalstudie. Syftet

med att ta fram åtgärdsvalsstudier är att inför nästa regionala

transportinfrastrukturplan och framtida investeringsbehov

har Region Skåne, Trafikverket och kommunerna i Skåne ett

underlag att utgå ifrån för att kunna göra prioriteringar. Att

generera en gemensam bild av behov och prioritering i

transportsystemet skapar förutsättningar för samsyn. 

I denna remissversion kommer endast de prioriterade brister

som var utpekade i regional transportinfrastrukturplan 2018-

2029 som ej studerats att listas. Prioriterade brister att utreda
kommer att uppdateras efter att samtliga officiella yttranden

hanterats. Ytterligare brister som kommer därför pekas ut i

den slutgiltiga versionen.

Powered by Esri

Väg 17, Landskrona–Eslöv

Sträckan mellan Landskrona och Eslöv är en del av regionalt
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prioriterade stråk för personresor, godstransporter och

kollektivtrafik. Målpunkter är främst intilliggande tätorter

med bostäder, arbetsplatser, handel, service samt tågstationer.

Stråket kan komma att fungera som en del av en extern

ringlinje som avlastar Malmö/Lund från genomgående

fordonstrafik. Längs med vägen finns redan relativt god

framkomlighet. För gång- och cykeltrafik finns det behov av

att underlätta tillgängligheten till stationerna i tätorterna

längs med stråket. De saknas också möjligheter att cykla

mellan tätorterna, från Billeberga och österut. För att utreda

lämpliga åtgärder bör en åtgärdsvalsstudie initieras under

planperioden 2022–2033.

SDFE, Esri, HERE, Garmin, FAO, METI/NASA, USGS Powered by Esri

Väg 15, Osby–länsgränsen

Sträckan förbinder Skånes nordöstra delar med östra

Blekinge. Vägen har landsvägskaraktär, låg standard och är

mycket kurvig på stora delar av sträckan, vilket kan innebära

trafiksäkerhetsrisker. Vägen ger inte möjlighet till en gen

förbindelse mellan Osby och Olofström, vilket skulle vara

önskvärt. Ett ytterligare problem är att vägen passerar genom

flera samhällen, med tung trafik som orsakar buller och

barriäreffekter i orterna. Vägens utformning innebär en

utmaning för att kunna öka andelen som reser med

kollektivtrafik. Vidare finns bristande möjligheter att cykla på

sträckan.
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SDFE, Esri, HERE, Garmin, FAO, METI/NASA, USGS Powered by Esri

Väg 108, Örkelljunga–Ljungbyhed–Kävlinge

Vägen kopplar samman såväl mindre tätorter inom respektive

kommun som huvudorterna Örkelljunga och Kävlinge. Vägen

ger tillgänglighet till lokala och regionala mål såsom

rekreationsområden och större verksamhetsområden.

Sträckan Örkelljunga–Röstånga är prioriterad för

godstransporter. Sträckan Örkelljunga–Perstorp saknar både

gång- och cykelförbindelser och kollektivtrafik. Det finns en

trafiksäkerhetsproblematik på delar av sträckan eftersom

vägen har ett stort antal anslutande vägar och går genom

många samhällen. Vägen är smal och har dålig sikt. Det går ett

stort antal lastbilstransporter, vilka använder vägen som

genväg till E4, på sträckan norr om väg 21. Detta utgör en

trafikrisk eftersom gång- och cykelväg saknas där. Ytterligare

personbilstrafik genereras i stråket eftersom kollektivtrafik

saknas. Enligt uppgifter från Strada är sträckan

olycksdrabbad. En åtgärdsvalsstudie bör initieras under

planperioden 2022–2033 i syfte att finna lämpliga åtgärder på

sträckan.
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Tillgänglighet till hamnar 

Skåne är en betydande hamnregion. En stor del av Sveriges

import och export går via de skånska hamnarna. Sedan 2013

har transporterna i hamnarna ökat med 4 procent varje år.

Idag råder brister i den anslutande infrastrukturen som kan

begränsa hamnarnas utveckling. För att bibehålla ett starkt

svenskt näringsliv och konkurrenskraft finns behov av

investeringar i transportledernas infrastruktur. Inom ramen

för projektet Hamnutveckling i Skåne har en broschyr och ett
kunskapsunderlag tagits fram. Broschyren presenterar

åtgärder kring hur infrastrukturen kan utvecklas för att stödja

hamnutvecklingen och sjöfarten. Kunskapsunderlaget,

Hamnutveckling i Skåne, ger en mer fullständig beskrivning

och redogörelse av flöden, funktioner samt ekonomiska

effekter. Dokumenten utgör ett viktigt underlag i vidare

utredningar som bör prioriteras i syfte att bibehålla och

stärka Skåne som betydande hamnregion.

Läs Broschyren

Läs Kunskapsunderlaget

Powered by Esri

Identifierade brister för framtida supercykelvägar

Under 2019 och 2020 genomfördes stråkstudier på Skånes
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starkaste cykelvägar för pendlingsresor, med undantag från

cykelvägarna inom Hässleholm enligt önskemål från

kommunen. Stråkstudierna genomfördes i syfte att identifiera

brister och ge förslag på åtgärder för att höja standarden till

supercykelväg, enligt Koncept för supercykelstråk i Skåne.
Omfattning och komplexitet av de identifierade bristerna

utmed vägarna varierar i hög grad. Brister av enklare

karaktär utmed statligt och kommunalt vägnät kan åtgärdas

under planperioden genom den regionala

infrastrukturplanens potter. För några av vägarna kommer en

åtgärdsvalsstudie vara nödvändig att initiera under

planperioden för att hantera identifierade brister utmed

stråken.

Identifierade brister för de potentiella supercykelvägarna

redovisas i kartan Stråkinventering för supercykelstråk i

Skåne.

Brister i den skånska cykelvägvisningen

Idag är cykelvägvisningen i många fall bristfällig, inte minst

på de regionala stråken som domineras av statlig

infrastruktur. För att skapa bättre förutsättningar att hitta sin

cykelväg fram har Stråk- och vägvisningsplan för cykel i Skåne
- dialogversion tagits fram. Kartan ger en schematisk bild över

hur Skånes tätorter skulle kunna kopplas samman med

vägvisning. Hur den slutliga vägvisningen kommer att se ut

kommer att arbetas fram i samverkan mellan Region Skåne,

Trafikverket och Skånes kommuner under planperioden. Som
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pilot har det regionala nätet skyltats upp på det statliga

vägnätet runt Malmö-Lund området med omnejd. Ambitionen

är att fortsätta vägvisningen av hela det regionala cykelnätet

under planperioden 2022–2033 med stöd från erfarenheter

och lärdomar från pilotprojektet. Idag blandas skyltar i stor

utsträckning på de statliga cykelvägarna. I samband med att

den regionala cykelvägvisningen sätts upp kommer gamla och

inaktuella skyltar plockas ner för att skapa ordning och reda i

den skånska cykelvägvisningen.
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Planens effekter och
påverkan

Regionala och nationella mål
Denna del av regional transportinfrastrukturplan 2022–
2033 visar effekter och påverkan på, samt kopplingarna
till de nationella transportpolitiska målen, regionala
ställningstaganden och mål. I kommande kapitel beskrivs
det även hur planen står sig ur ett hållbarhetsperspektiv
och i sista kapitlet finns tillhörande
Miljökonsekvensbeskrivningen till planen. I direktivet
från regeringen inför kommande planperiod 2022–2033
förtydligade man formuleringar kring klimatmål och ökat
bostadsbyggande och det har därmed också behandlats.

Nationella och transportpolitiska målen

Läs mer på Trafikverkets hemsida

Planens påverkan på 
funktionsmålet och 
hänsynsmålet

Bedömning av planens påverkan

på nationella transportpolitiska mål har delvis gjorts på

objektsnivå för funktionsmålet, men i följande mål i detta
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kapitel beskrivs påverkan på en mer generell nivå då målen

på många sätt strävar åt samma håll och för att undvika för

mycket upprepning i text.

I funktionsmålet finns ett antal preciseringar som planen har

bedömts utifrån. Dessa beskrivs nedan.

Ett mötesspår vid Attarp och utbyggnad av Skånebanan leder

till robusthet i järnvägsnätet, minskad restid för pendlare

samt minskad risk för störningar. Detta ger en positiv effekt

för såväl pendlare som godstransporter.

Satsningar på dubbelspår längs Västkustbanan bidrar till att

kraftigt öka robustheten och kapaciteten i järnvägsnätet och

minskar restiden i ett område som har stor inflyttning och

ökat pendlingsresande. Tillgängligheten mellan Malmö och

Göteborg blir avsevärt bättre. Längs med sträckan finns även

skånska regionala kärnor och tillväxtmotorer såsom

Landskrona och Helsingborg.

Lommabanan med planskild korsning (etapp 2) kommer

ytterligare underlätta för resande på Lommabanan med de

nya stationerna i Alnarp och Flädie.

Satsningar på Skånebanan och Ystadbanan ska höja

kapaciteten och öka pålitligheten på dessa befintliga banor.

ITS på E6an ökar trafiksäkerheten och underlättar för

trafikanter i realtid vid uppkomst av olyckor etc. Med ITS

(Intelligent transportsystem) kommer man kunna styra,

påverka och kommunicera bättre med trafikanterna och

tillgängliggöra mer kapacitet på vägen.

Andra järnvägsåtgärder syftar till att bygga bort rådande

kapacitetsbrister och därmed öka tillgängligheten.

Satsningarna på SkåneExpressen möjliggör en tidsförtätning

av Skåne och bidrar till en gemensam arbetsmarknad och

tillgång till kultur, fritid och rekreation. Samtidigt ökar såväl

tillgängligheten som punktligheten och pålitligheten.

Tillgängligheten stärks till kollektivtrafik genom gång- och

cykelåtgärder. Den större satsningen som görs på regionalt
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prioriterade stråk ökar möjligheterna att pendla med cykel.

De regionala vägobjekten bidrar till minskad restid samt ökad

säkerhet och tillgänglighet mellan de skånska orterna.

Åtgärderna på väg 13/23 mellan Höör och Hörby och väg 23

mellan Hörby och Ekeröd samt Hässleholm och Sandåkra

leder till bättre tillgänglighet mellan norra Skåne och Malmö.

Väg 19 är viktig ur ett nord-sydligt perspektiv och ökar

tillgängligheten mellan Kristianstad och vidare upp mot

Kronoberg.

Väg 108 tillhör det regionalt viktiga vägnätet för persontrafik

och fyller en viktig lokal funktion mellan Staffanstorp och

Lund. Här kommer man även att lägga fokus på

tillgängligheten för kollektivtrafik samt gång- och cykeltrafik.

Sträckan mellan Sjöbo och Tomelilla på Väg 11, som är

regionalt viktig för persontrafik, godstrafik och kollektivtrafik,

ingår i planen för utveckling av SkåneExpressen och utgör en

regional länk mellan Skånes sydvästra och sydöstra delar.

Utöver mötesseparering ska framkomligheten för

kollektivtrafiken ökas.

Väg 108 genom Svedala är en regionalt viktig väg för

persontrafik. Åtgärder på vägen ökar tillgängligheten till

lokala målpunkter men fungerar även som ett viktigt

alternativ till den tidvis hårt belastade E6:an genom Skåne.

Avseende planens påverkan på jämställdhet mellan könen

kan det konstateras att de regionala vägobjekten

sammantaget ger en neutral påverkan. Både män och kvinnor

bedöms få en ökad tillgänglighet. Bilen är det trafikslag som

får den största tillgänglighetsförbättringen av dessa åtgärder.

Generellt sett är det fler män än kvinnor som kör bil.

Järnvägsåtgärder, kollektivtrafik och cykelvägsåtgärder ger en

positiv påverkan på jämställdhet, eftersom kvinnor i högre

grad utnyttjar dessa trafikslag. I planförslaget sker en

omfördelning av resurser från biltrafik till kollektiv-, gång-

och cykeltrafik då mer än hälften av de satsade medlen går till

åtgärder som ökar tillgängligheten med dessa trafikslag. Även
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andel kollektivtrafik gynnas av järnvägs- och bussåtgärder.

Tillgängligheten med kollektivtrafik, gång och cykel för barn,

äldre (65+) och för personer med funktionsvariation bedöms

förbättras avsevärt. Bland annat görs en fortsatt satsning på

tillgänglighetsanpassning av hållplatser samt en ökad satsning

på cykelvägar, vilket kommer att öka barns och ungas

rörelsefrihet. En större satsning på regionala prioriterade

cykelvägar kommer öka andelen som kan cykelpendla till jobb

och till kollektivtrafik i de större orterna och städerna. Hur

större väg- och järnvägsutbyggnader påverkar

tillgängligheten för personer med funktionsvariation, samt för

barn och ungdomar, påverkar i hög grad av utformningen av

respektive objekt. Det finns mer att att uttömma vad gäller

analys av jämställdhet, vilket bör behandlas i framtida

strategier för social hållbarhet.

I hänsynsmålet finns ett antal preciseringar som planen har

bedömts utifrån. Nedan följer en generell beskrivning.

Trafiksäkerhetseffekterna är mycket positiva för merparten

av åtgärderna i planen. Många av satsningarna görs i tätort

där det finns en konkurrenssituation mellan motorfordon och

gång/cykel. Åtgärderna i planen kommer att påverka

trafiksäkerheten positivt såväl i landsbygd som i tätort. Sänkta

hastigheter uppmuntrar till att fler går eller cyklar, vilket

bidrar till ökad fysisk aktivitet och positiva folkhälsovinster.

Denna effekt kommer att märkas främst i tätorter. De åtgärder

som görs utanför tätort bedöms främst leda till ökad

trafiksäkerhet för den motoriserade trafiken och inte öka

cyklandet. Nya cykelvägar bidrar till att öka trafiksäkerheten,

främst utanför tätort där nya cykelvägar byggs längs med

trafikerade vägar. I tätort är effekten svårbedömd, då det

finns en något ökad risk för trafikolyckor när fler väljer att

cykla. Flertalet av de regionala vägobjekten planeras att

byggas om till mötesseparerad 2+1-väg. Det innebär möjlighet

till omkörning utan mötande trafik. Detta leder till en minskad

risk för olyckor på sträckan. Samtidigt gör mitträcket vägen

känsligare för störningar då förbiledning försvåras.

Åtgärderna bedöms inte ge en avsevärd positiv

riktningsförändring avseende miljön, jämfört med föregående

plan. Man kan således säga att planförslaget delvis bidrar till
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att överbrygga det gap som idag finns mellan den

prognosticerade utvecklingen för vägtrafikens utsläpp och de

uppsatta klimatmålen. Hur stor del av gapet som planförslaget

kan överbrygga är svårt att svara på, men satsningar på mer

kollektivtrafik och cykel ökar möjligheterna. I kombination

med en större satsning mot hållbara trafikslag kan de

satsningar som görs i planen successivt bidra till en planering

som styr mot måluppfyllelse av uppsatta klimatmål. Men för

att nå de uppsatta klimatmålen behövs fler åtgärder,

incitament och andra typer av förändringar och utbyggnader

än vad planen i dagsläget råder över. Mer om detta under

fliken Förutsättningar, där vi tillsammans med Trivector gjort

en Framtidsspaning för infrastruktur och transporter.

Persontågssatsningarna har en positiv påverkan på klimatet,

då andelen resor med kollektivtrafiken ökar. Drygt hälften av

budgetramen satsas på åtgärder som minskar efterfrågan på

personbilstransporter och främjar resande med gång, cykel

och kollektivtrafik. Den ökade andelen samfinansiering

kommer att gynna kollektivtrafiken ytterligare. De namngivna

vägobjekten bedöms stärka bilens relativa attraktivitet och

kan innebära ökad andel bilresor. Framförallt bedöms den

ökade samfinansieringen till infrastruktur för

kollektivtrafiken medföra positiv inverkan på klimatet. Statlig

medfinansiering till kommunala cykelvägar och regionalt

prioriterade stråk bedöms också ge en mycket positiv

påverkan på klimatmålet, eftersom dessa satsningar i de flesta

fall görs i tätort (eller mellan tätorter) där potentialen för

ökad cykling är stor. Övriga mål för miljökvalitet och ökad

hälsa bedöms inte påverkas i någon större utsträckning, med

undantag för satsningar på kollektivtrafik och cykeltrafik i

tätort.

Då kraven på bulleråtgärder är högre vid nybyggnad än vid

ombyggnad bör antalet personer som har bullernivåer över

55 dBA minska, vilket innebär att antalet bullerstörda

personer bör minska. Dock är effekten på tysta områden

negativ i de fall vägar byggs ut i ny sträckning. Med en ökad

andel icke fossila drivmedel samt med renare och effektivare

motorer i fordonsparken väntas utsläppen av kvävedioxider

och partiklar minska. Hur stor effekten blir beror på hur

snabbt utfasningen av dieselmotorer sker och hur snabbt
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infrastrukturen för alternativa fordon byggs och rullas ut.

Vidare ger majoriteten av de namngivna vägobjekten en

negativ påverkan på landskapsbild, barriärer och mark. Nya

och bredare vägar och järnvägsspår innebär ofta att bördig

jordbruksmark tas i anspråk. Påverkan på skyddsvärda

områden för natur är i de flesta fall beroende på

utformningen av vägen eller järnvägen och behöver utredas

vidare i projektspecifika miljökonsekvensbeskrivningar.

Under målet för ökad hälsa är bedömningen övervägande

positiv påverkan eller ingen påverkan för de flesta

åtgärdskategorierna. Undantaget gäller ett antal regionala

vägobjekt som innebär att hastighetsgränserna höjs. Påverkan

på luftkvaliteten för vägobjekten är totalt sett negativ

eftersom ökad trafik och ökad hastighet ger ökade utsläpp av

hälsoskadliga kväveoxider och partiklar. Satsningar på

järnvägsobjekt och busstrafik ger generellt en positiv

påverkan på fysisk aktivitet, om de innebär att antalet bilresor

minskar och antalet anslutningsresor med gång eller cykel,

som främjar hälsan, därmed ökar. Det kan dock finnas en

konkurrenssituation mellan cykel och kollektivtrafik på korta

sträckor vilket gör att satsningar på busstrafik i tätort har en

osäker effekt på fysisk aktivitet. Den positiva hälsoeffekten av

ökat cyklande är flera gånger större än effekterna av en

eventuellt försämrad trafiksäkerhet. Åtgärden ökar

möjligheterna för barn att cykla då cyklisterna separeras från

bilister och framkomligheten för cyklister ökar. Hälsan

gynnas också av de minskade emissionerna, och därmed

minskade luftföroreningarna, från biltrafiken. Bullernivåerna

minskas också något när biltrafiken minskar. I vilken mån de

regionala vägobjekten bidrar till ökad fysisk aktivitet är

beroende av om det byggs ett parallellt gång- och cykelnät

eller inte. Hur hälsoaspekter såsom buller påverkas beror i

hög grad på om trafiken eller hastigheten ökar. Ett ökat

transportarbete på väg kommer att leda till ökade

bulleremissioner och därmed ökade bullerstörningar.

Förtätning i de större städernas centrala och halvcentrala

delar tillsammans med ökad trafik bedöms öka de totala

bulleremissionerna från transportsektorn utan plan för

bulleråtgärder. Elfordon är tystare än fordon som drivs med

fossila drivmedel, men effekten blir stor först när en

betydande del av fordonsflottan är utbytt. Denna aspekt
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förstärks ytterligare av det faktum att folkökning och

flyttningar leder till en ökad koncentration av människor,

bebyggelse och transporter i de områden som redan idag är

utsatta för buller.

Det öppna Skåne 2030 – Skånes Utvecklingsstrategi 

Läs mer om regionala mål och

strategier under fliken

Förutsättningar

Planens påverkan på det 
öppna Skåne 2030

Infrastruktursatsningar har ingen

specifik koppling till något av

visionsmålen, men utgör däremot

en del av en grundstomme för

möjliggörandet och utvecklingen

av visionerna. Genom de regionala vägobjekten minskar

restiderna för bil- och bussresenärer och säkerhetshöjande

åtgärder genomförs för att kunna upprätthålla en bra

framkomlighet och rörlighet inom och genom Skåne. Genom

samfinansiering av järnvägsinvesteringar ökar

tillgängligheten för persontågstrafik till nya orter. Dessutom

säkerställs punktlighet och ökad kapacitet för både gods och

persontågstrafik. Tillgängligheten och robustheten ökar

genom att planen samfinansierar järnvägsutbyggnader på

Västkustbanan, Skånebanan och Ystadbanan, vilket bidrar till

målet om kollektivtrafikens marknadsandel. De riktade

åtgärderna för kollektivtrafik på statliga vägar möjliggör

utvecklad regional busstrafik. Riktade trafiksäkerhetsåtgärder

möjliggör en hög framkomlighet med hänsyn tagen till

trafiksäkerhetsmålen både i det statliga och kommunala

vägnätet. Genom infrastrukturåtgärder ökar framtidstron och

andra satsningar på attraktionskraft, goda livsmiljöer och att

vara en stark tillväxtmotor har stor bäring på hur

infrastrukturen utvecklas.

Utbyggnad av cykelvägar på landsbygden och statlig

medfinansiering till kommunala utbyggnader i tätorter ökar

tillgängligheten med cykel, både som egna resor och genom
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bättre kopplingar till stationer och hållplatser. Målet att

kollektivtrafiken ska ha en marknadsandel på minst 40

procent medför riktade åtgärder i specifikt syfte att förbättra

förutsättningarna för busstrafiken, både på statligt och

kommunalt vägnät. Satsningen på SkåneExpressen bidrar till

att öka kollektivtrafikens attraktivitet. Andra åtgärder som

genomförs är förbättrad framkomlighet, modernisering av

hållplatser samt förbättring och uppgradering av gång- och

cykelvägar. Samfinansiering av järnvägsinvesteringar

möjliggör ny regional persontågstrafik och förbättrad kvalitet

i befintlig trafik'.

Strategi för ett hållbart transportsystem i Skåne 2050

Läs mer om regionala mål och strategier under fliken

Förutsättningar

Planens påverkan på ett 
hållbart transportsystem i 
Skåne 2050 och 
färdmedelsmålen

Genom satsningar på de regionala

vägobjekten minskar restiderna

för bil- och bussresenärer.

Säkerhetshöjande åtgärder

genomförs för att kunna

upprätthålla en bra

framkomlighet. Genom

samfinansiering av järnvägsinvesteringar ökar robustheten

och kapaciteten för att kunna driva ökad efterfrågan

kommande år och möta upp trafiken från Europa när

Fehmarn Bält-förbindelsen öppnar. De riktade åtgärderna för

kollektivtrafik på statliga vägar möjliggör utvecklad regional

busstrafik och riktade trafiksäkerhetsåtgärder möjliggör en

hög framkomlighet med hänsyn tagen till

trafiksäkerhetsmålen både i det statliga och kommunala

vägnätet. Utbyggnad av cykelvägar på landsbygd och statlig

medfinansiering till kommunala utbyggnader i tätorter ökar

tillgängligheten med cykel, både som egna resor och genom

bättre kopplingar till stationer och hållplatser. Målet att
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kollektivtrafiken ska ha en marknadsandel på minst 40

procent medför riktade åtgärder i specifikt syfte att förbättra

förutsättningarna för busstrafiken, både på statligt och

kommunalt vägnät. Satsningen på SkåneExpressen bidrar till

att öka kollektivtrafikens attraktivitet. Andra åtgärder som

genomförs innebär förbättrad framkomlighet, modernisering

av hållplatser samt förbättrade gång- och cykelanslutningar.

Samfinansiering av järnvägsinvesteringar möjliggör ny

regional persontågstrafik och förbättrad kvalitet i befintlig

trafik.

Det finns en målkonfliktsproblematik gällande biltrafiken.

Enligt Trafikverkets allmänna prognoser kommer biltrafiken i

Skåne att öka med nästan 50 %, medan Region Skånes

färdmedelsmål är en nollprocentig ökning fram till år 2030

resp 2050. Trafikverket räknar med att biltrafiken ska öka

med 1,4 % per år i Skåne fram till 2040 och därefter 0,8 % per

år fram till 2050. Med andra ord visar Trafikverkets prognoser

på en ökning på 14% mellan 2021 och 2030, och 42% mellan

2021 och 2050. Denna diskrepans behöver överbryggas så att

mål och prognoser överensstämmer någorlunda, och så att

problemlösningarna överensstämmer med verkligheten och

matchar den utveckling på andra håll som kan påverka

framtidens trafik och transporter. Pandemin har verkligen

haft inverkan på hur vi reser och vart. Det är därmed oerhört

viktigt att man tar detta året på allvar och drar nytta av det

som inträffat under 2020/2021, men också att man analyserar

in- och utdata och använder prognosverktyg för att kunna

komma så nära verkligheten som möjligt. Det är ju ingen

hemlighet att infrastruktur blir dyrare och dyrare. Finns det

lösningar som inte behöver innebära stora kostsamma

åtgärder så är det efter detta år viktigt att kunna skörda de

mer lågt hängande frukterna för att nå våra färdmedels– och

klimatmål. För att kunna nå färdmedelsmålen behöver alla

involverade i flernivåsystemet för transport och

infrastrukturplanering jobba mer målstyrt. Mer aggressiva

styrmedel måste till. För att få ett fungerande samhälle krävs

överlappning i styrmedelskompotten. Det krävs samsyn och

synkning mellan flera branscher och politiken kring vad som

måste till för att förändring ska ske mot mer hållbara

lösningar, och för att målen ska kunna uppnås.
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När det gäller påverkan på färdmedelsfördelningen som

Region Skåne beslutat i Strategi för ett hållbart

transportsystem i Skåne 2050 skapar planen till viss del goda

möjligheter till en överflyttning av resor från bil till

kollektivtrafik samt cykel. Framförallt gäller det satsningen på

SkåneExpressen, ökad samfinansiering till järnvägsobjekt

samt Supercykelvägar. Dessa syftar också till att fånga upp

stora volymer potentiella cykelpendlare. Påverkan på

färdmedelsfördelningen är i hög grad beroende på samverkan

med andra samhällssektorer. Nationell transportplan har i

sammanhanget en betydelse, eftersom den hanterar stora

satsningar på nationella vägar och järnvägar. Planens ökade

medel till åtgärder främst på järnvägsnätet kan bidra till att

trafikslagsfördelningen för godstrafiken i Skåne går mot

målet. Det kommer dock krävas ytterligare satsningar, såväl

fysiska som genom styrmedel och lagändringar, för att målet

ska kunna nås. Planens satsningar räcker inte för att skapa

tillräcklig kapacitet i kollektivtrafiken för att klara av den

överflyttning till kollektivtrafik, gång och cykel som de

uppsatta målen kräver. Det finns också en mycket viktig

koppling till den kommunala samhällsplaneringen, där

planering av nya bostäder och verksamheter spelar en viktig

roll för måluppfyllelsen. Den ekonomiska styrningen mot

alternativa drivmedel och val av färdmedel är också en viktig

aspekt.

Planens påverkan på Regionplan 2022–2040

I Regionplan 2022–2040 är kärnan för arbetet de

planeringsstrategier som man tillsammans med kommuner

och andra aktörer i Skåne tagit fram.
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Planeringsstrategierna utgör den översiktliga

utvecklingsinriktningen i planen. De är även de utmaningar

som Region Skåne identifierat som särskilt viktiga för den

fysiska planeringen i Skåne att bemöta. Planen består av sex

övergripande planeringsstrategier och en strukturkarta som

tillsammans utgör planens övergripande strategiska riktning.

Utvecklingsinriktningen pekar ut en tydlig regional riktning

och verkar för avvägningar som skapar hållbara fysiska

strukturer som långsiktigt gynnar Skåne som helhet. Den

regionala transportinfrastrukturplanen följer tydligt

Regionplanens inriktning. Det är främst strategierna för att

utveckla flerkärnigheten och stärka sambandet mellan stad

och land, stärka tillgängligheten och binda samman Skåne,

samt stärka Skånes relationer med omvärlden, som den

regionala transportinfrastrukturplanen 2022–2033 kan

påverka och stärka.

Satsningarna på samfinansiering av efterlängtade större

järnvägsobjekt ligger väl i linje med Regionplanens

intentioner. Detsamma gäller för den nya och relativt stora

satsningen på supercykelvägar, vilka syftar till att stärka

tillgänglighet och binda samman Skåne, i stort och smått.

Hållbar utveckling och bostadsbyggande

Bedömning av planens påverkan på hållbar utveckling 
och bostadsbyggande

Den sociala aspekten av hållbar utveckling har ännu inte fått

ordentligt genomslag i planeringen av infrastrukturen eller

transporter. Därför kan vi inte påstå att hållbarhetens tre

aspekter behandlats lika inför denna planeringsomgång. Det
finns givetvis ansatser i åtgärderna kring tillgänglighet,
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attraktivitet och samspelet mellan stad och land som rimmar

med de sociala aspekterna. Man har i flera tidigare

planeringsperioder baserat utbyggnad av infrastrukturen i

Skåne på just flerkärnigheten och målsättningen att binda

samman Skåne. Detta är grundpelarna i arbetet även idag. I

den mån det är möjligt med de resurser som finns, vill man

uppnå mål på olika nivåer för att göra vardagen enklare för

invånarna och för att stärka Skåne som aktör i Sverige och i

omvärlden. Men djupgående analyser i enskilda åtgärder med

socialt fokus har man alltså inte gjort inför denna planperiod.

Detta är ett arbete som kan följa under planperiodens gång.

Social hållbarhet

Den sociala hållbarheten behöver analyseras både på en mer

lokal och regional nivå, exempelvis genom att jämföra den

socioekonomiska statusen på olika områden i städerna och

studera vilka tillgänglighetsförbättringar som dessa får. Även

det geografiska perspektivet, det vill säga, vilka olika delar av

Skåne som får ökad tillgänglighet – är viktigt att studera. Detta

har inte konsekvent ingått i framtagna bedömningsgrunder.

Generell tillgänglighetsanalys av objekt, stora som små, görs

alltid i processen, men de har inte ställts emot varandra

Vad är social hållbarhet?

Ofta är det tillgängligheten och tryggheten för barn och äldre

lokalt i vardagen man pratar om när man ska beskriva

transportsystemet ur ett socialt perspektiv. Det är även ofta

dessa grupper som drabbas hårdast när t ex bussar på

landsbygden dras in. Andra åtgärder, som exempelvis

trängselavgifter eller förhöjda p–avgifter, slår hårt mot

låginkomsttagare i urbana perifera områden.

Infrastruktur och trafiksatsningar har i olika studier visat sig

stärka tilliten till samhället i stort, medan frånvaro av dessa

gör att man känner sig bortglömd och nedprioriterad. Detta

skapar i sig andra sociala problem. Därför är det viktigt att

geografiskt balansera satsningar i den fysiska miljön lokalt

och regionalt. När man pratar om social hållbarhet finns det

några olika begrepp som det är bra att ha koll på kring

infrastrukturplanering och samhällsutveckling i stort.
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Transportfattigdom handlar om behov och vad de får för

konsekvenser, medan transporträttvisa handlar mer om hur

man bygger bort transportfattigdom. Alltså, vilka åtgärder och

objekt som ska prioriteras för att ordna till det som inte är

"rättvist". Vidare beskrivning av transporträttvisa handlar om

att olika grupper har olika behov, och det handlar INTE om att

alla ska få lika eller allt, utan "rätt åtgärd på rätt plats". Oftast

handlar det om många olika åtgärder. Komplexiteten i arbetet

kan vara stor. Man bör lyfta sociala nyttor i val av åtgärder för

tillgänglighet. I nästa steg är det viktigt att inte utgå från att en

åtgärd som funkar på en plats också bidrar till en bra lösning

någon annanstans. Ett exempel: Aktivt resande kanske inte är

för alla alltid. Har man ett fysiskt krävande jobb där man är

aktiv större delen av dagen kanske man inte ser det som ett

plus (motion i vardagen) att cykla tre kilometer till en station,

ta ett tåg och sedan gå två kilometer till sin arbetsplats. Andra

aspekter kan vara att en i hushållet har tillgång till bil på

grund av ekonomiska förutsättningar eller

parkeringsmöjligheter. Med undermålig kollektivtrafik blir

det därmed ojämställt, då den ena parten exempelvis får svårt

att ta sig från bostaden till jobbet och har begränsade

möjligheter att arbeta långt från hemmet.

Satsningarna i planen bidrar till ökad andel kollektivtrafik

genom ökad samfinansiering till nationell plan. Detta kan

bidra till att socioekonomisk utsatthet, etnisk exkludering och

geografisk segregering minskar, genom just ökad

tillgänglighet. Satsningen SkåneExpressen är ett annat

exempel som kommer underlätta för personer att ta sig till en

större arbetsmarknad. Högkvalitativ kollektivtrafik även i

mindre orter stärker därmed flerkärnigheten. Satsningen på

supercykelstråk hjälper också fler att snabbt och smidigt ta sig

in till centralorten för jobb eller pendling till annan ort.

Trafikverket har under 2020 tillsammans med Trivector tagit

fram rapporten "Sociala nyttor och onyttor av

transportåtgärder" för att integrera social hållbarhet i olika

delar av verksamheten. Social hållbarhet kommer definitivt

att användas mer och mer som en aspekt i bedömning av

framtida infrastruktur. Det finns perspektiv av den sociala

delen i planeringen av framtida infrastruktur som vi bör ta i

beaktning kommande år. Det är effekten av åtgärder som är
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intressant, inget byggs ju bara för att, och att jobba både mer 

djuplodande med den sociala biten och vidga poolen av 

potentiella samarbetspartners kommer bara att göra 

resultatet och lösningarna bättre.

Samhällsekonomi

Samhällsekonomisk hållbarhet kan beräknas på olika sätt. 

Utveckling av infrastrukturen handlar om att se ekonomin 

som ett medel för att uppnå mål för social hållbarhet inom 

ramarna för vad som är ekologiskt hållbart. Konkret innebär 

detta hur största samhällsekonomiska nytta och sociala 

värden kan uppnås till lägsta samhällsekonomiska kostnad 

och med hänsyn och anpassning till ekologiska värden. För 

samtliga namngivna objekt som är kostnadsberäknade till 

mer än 50 miljoner kronor har Trafikverket genomfört en 

samhällsekonomisk bedömning. Det har också sammanställts 

en bredare beskrivning för åtgärden, med beskrivningar av 

mjuka faktorer som inte har prissatts eller är möjliga att 

prissätta. Den samlade effektbedömningen utgår från den 

målstruktur som finns inom svensk transportpolitik i enlighet 

med den transportpolitiska propositionen Mål för framtidens 

resor och transporter (Prop. 200809:93). Bedömningarna finns 

tillgängliga på Trafikverkets hemsida. I Trafikverkets 

samhällsekonomiska bedömningar som görs för alla 

namngivna objekt över 50 miljoner kronor beräknas en 

nettonuvärdeskvot, NNK. Åtgärdens samlade nettonytta, dvs 

nyttan minus kostnaden, divideras med dess totala kostnad. 

Enkelt uttryckt kan detta sägas vara ett mått på hur mycket 

man får tillbaka per satsad krona. Ju högre NNK-värde en 

åtgärd får, desto mer lönsam är den.

På sikt kan den stora kostnadsökningen i alla objekt äta upp så 

mycket av kostnadsutrymmet att inget nytt kan läggas till 

under lång tid. Det är oroväckande, med tanke på att det till 

stor del är från och med nu och fram till 2030 som är den 

kritiska perioden för omställning av Sveriges och övriga 

världens transportsystem.

Bedömningarna finns tillgängliga på trafikverkets hemsida

Effektbedömningar
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Effekter på bostadsbyggande (uppdateras efter
remissperioden)

Enligt regeringens direktiv ska länsplaneupprättarna beskriva

vilka effekter olika infrastrukturåtgärder i länsplanen väntas

ge på förutsättningarna för bostadsbyggandet. Skånes

utveckling är beroende av en effektiv kollektivtrafik som

binder samman hela den flerkärniga regionen och dess

arbets- och bostadsmarknader. Satsningar på kollektivtrafiken

har en avgörande betydelse för att Skåne ska nå en hållbar

tillväxt. Skånes andel av rikets befolkning ökar, men utan

motsvarande andelsökning av sysselsättning och produktion.

Den stora inflyttningen i regionen i kombination med eftersatt

bostadsproduktion hindrar regionens tillväxt. En hämmad

bostadsmarknad innebär negativa följder för bland annat

tillgång till utbildning, arbete, kompetensförsörjning,

matchning på arbetsmarknad, social integration och

miljömässig hållbarhet. Skånes befolkning ökar med drygt 10

000 invånare årligen. Folkmängden ökar i alla delar av

regionen med en polarisering mot Malmö–Lund. I stora delar

av Skåne råder idag bostadsbrist som följd av eftersatt

bostadsproduktion den senaste tioårsperioden. Årligen skulle

cirka 7 000 (Länsstyrelsen i Skåne) bostäder behöva byggas

för att möta befolkningsökningen. Under år 2015

färdigställdes bostäder motsvarande 60 procent av det årligt

beräknade bostadsbehovet i Skåne. Även om det för

nuvarande byggs mycket bostäder är det minst lika viktigt att

bostadsbyggandet fortsätter, i samma takt eller högre, över

tid. År 2017 gjorde Region Skåne gjorde en sammanställning

av den stationsnära planberedskapen i kollektivtrafikstråk.

Med stationsnära läge avses en radie om 1500 meter från

tågstation och en radie om 1000 meter från en

regionbusshållplats. Sammanställningen avser

planerings beredskap, det vill säga inte detaljplanelagd

bebyggelse utan bostäder som framgår av översiktligare

dokument såsom till exempel översiktsplan. Denna

sammanställning ligger till grund för nedanstående

antaganden om bostäder kopplat till åtgärder i regional

transport infrastrukturplan 2022–2033.
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Samfinansiering nationell transportplan

Västkustbanan

I stationssamhällen på sträckan mellan Helsingborg C och

Ängelholm, som idag har enkelspår men där en utbyggnad till

dubbelspår är angelägen, bedöms det finnas en

planberedskap för 3 700 bostäder. Cirka hälften av den

detaljplaneberedskap som finns utgörs av de outnyttjade

byggrätterna i stationsorterna Maria, Ödåkra och Kattarp. En

utbyggnad av Västkustbanan mellan Helsingborg C till

Ängelholm ger inte endast effekter på bostadsbyggande i

stationssamhällena, utan även en förbättrad tillgänglighet

längs med hela stråket. Andra kommuner med hög

stationsnära planberedskap är Kävlinge med 2 150 bostäder.

Totalt finns det längs med hela Västkustbanan stationsnära

planberedskap för cirka 18 700 bostäder.

Lommabanan

Lommabanan, ger möjlighet till ny Pågatågstrafik i fyra

samhällen - Furulund, Flädie, Lomma och Alnarp. Dessa är

idag attraktiva bostadsorter, men är nu beroende av buss för

att kollektivtrafikförsörjas. I de fyra nya stationsorterna finns

idag 6634 bostäder och beredskap för ytterligare 3 000

bostäder. Burlövs kommun har även en planberedskap på 4

000 bostäder i stationsorterna Burlöv och Åkarp. Totalt finns

det längs med Lommabanan stationsnära planberedskap för

cirka 13 000 bostäder.

SkåneExpressen går genom många orter i Skåne men det

fanns inte möjlighet att studera planberedskapen för alla

dessa i detta skede. I bedömningen av planberedskapen har

det därför gjorts ett urval av orter, vilka redovisas nedan.

Stråket Helsingborg–Örkelljunga

SkåneExpressen Örkelljunga–Helsingborg ger förutsättningar

för att skapa attraktivt boende i nordvästra Skånes skogsbygd.

Örkelljunga är beläget utefter E4:an, med stor arbetspendling

söderut till Helsingborg. Beredskap för 1 460 bostäder finns i

de två samhällena Örkelljunga och Åstorp, som därigenom får
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förbättrad nåbarhet. Total finns det en stationsnära

planberedskap längs med hela stråket för cirka 1 900

bostäder.

Stråket Helsingborg–Höganäs

SkåneExpressen Höganäs– Helsingborg, längs väg 111, ger

möjlighet att kollektivtrafikpendla in till Helsingborg eller

vidare med regionaltåg från boendepopulära kustsamhällen. I

de fyra samhällena Höganäs, Viken, Domsten och

Hittarp/Laröd finns det i dag 9 702 bostäder och beredskap för

1 450 nya bostäder. Den redan idag högt belastade

bussträckan når snart kapacitetstak och SkåneExpressen

etablerar en framtida möjlig spårvägssträckning. Total finns

det en stationsnära planberedskap längs med stråket för cirka

2 200 bostäder.

Stråket Skanör/Falsterbo–Malmö

Skånesexpressen Malmö – Vellinge ger förutsättningar för att

bostadstillskotten i de attraktiva samhällena på Näset kan nå

Malmö med kapacitetsstark och attraktiv kollektivtrafik som

därigenom minskar bilberoendet. I de fem samhällena

Tygelsjö, Höllviken, Ljunghusen, Skanör–Falsterbo och

Vellinge finns i dag 11 420 bostäder och en beredskap för 2

300 bostäder. Totalt finns det en stationsnära planberedskap

längs med stråket för cirka 3 200 bostäder.

Stråket Kristianstad–Osby

SkåneExpressen Kristianstad – Osby, som ansluter via väg 118

till väg 19, kompletterar systemet. I Hanaskog, Knislinge,

Broby samt Osby finns en stationsnära planberedskap på 687

bostäder. Vid högskolan i Kristianstad finns en stationsnära

planberedskap på 1 660 bostäder. Totalt finns det en

stationsnära planberedskap längs med stråket för cirka 4 000

bostäder.

Stråket Ystad/Simrishamn–Kristianstad

SkåneExpressen Ystad/Simrishamn, utmed väg 19, ger ökad

nåbarhet till Kristianstad från Österlen. I orterna Ystad,
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Simrishamn, Tomelilla, Skåne Tranås, Brösarp, Degeberga,

Everöd och Vä finns idag 14 000 bostäder och beredskap för

minst 2 060 nya bostäder. Totalt finns det en stationsnära

planberedskap längs med stråket för cirka 2 600 bostäder.

Stråket Malmö–Kristianstad

SkåneExpressen Malmö – Kristianstad, utmed E22, ger

snabbare förbindelse mellan de båda regionala kärnorna. De

båda städerna utgör navet för effektiv kollektivtrafik från

flera mindre och attraktiva bostadsorter. I orterna Hurva,

Gårdsstånga, Hörby, Tollarp och Vä utefter bussträckningen

finns idag 5 068 bostäder och beredskap för minst 650

bostäder. Vid Malmö Värnhem, som är en regionbussnod,

finns en planberedskap på 1 250 bostäder. Totalt finns det en

stationsnära planberedskap längs med stråket på cirka 5 400

bostäder.

Stråket Lund–Simrishamn

SkåneExpressen Lund–Simrishamn, utmed väg 11 och vidare

längs väg 102, bör etableras för att möjliggöra effektiv

kollektivtrafikpendling mellan Österlen och Lund. På så vis

kan pendlare från orterna Simrishamn, Tomelilla och Sjöbo

nå Lund på ett effektivt sätt. I dessa tre orter finns i dag 9 748

bostäder och planberedskap för 2 004 bostäder. I Sjöbo finns

det en stationsnära planberedskap på 720 bostäder. Total

planberedskap längs med stråket finns för cirka 3 000

bostäder.

Stråket Malmö–Sjöbo

SkåneExpressen Malmö – Sjöbo, utmed väg 11, bör etableras

för att möjliggöra effektiv kollektivtrafikpendling mellan

Malmö och Sjöbo via Veberöd. Stråket har ett högt resande och

utgör en viktig förbindelse mellan attraktiva bostadsorter. I

Sjöbo finns det en stationsnära planberedskap för 720

bostäder och i Veberöd 1 200 bostäder. Vid Malmö Värnhem,

som är en regionbussnod, finns en planberedskap på 1 250

bostäder. Total planberedskap längs med stråket finns för

cirka 3 400 bostäder.
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Regionala vägobjekt

Flertalet regionala vägobjekt är kopplade till genomförande

av SkåneExpressen. Enligt en studie som Göteborgsregionen

gjort är en av de viktiga kvaliteterna för bostadsinvestering

närheten till expressbusshållplats inom ett avstånd på 400

meter. Det talar för potentiellt ökat bostadsbyggande längs

med de kollektivtrafiknära stråken, framförallt där hållplatser

för SkåneExpressen kommer att lokaliseras. Andra regionala

vägobjekt bidrar till att binda ihop skånska orter och noder,

vilket ökar tillgängligheten och underlättar arbetspendling.

Det kan ha långsiktiga effekter på bostadsbyggande då ökad

tillgänglighet ökar orters attraktivitet. De exakta effekterna på

bostadsbyggandet är dock något osäkra och i nuläget svåra att

analysera.

Potter för cykel, kollektivtrafik samt trafiksäkerhet och miljö

Potternas effekter på bostadsbyggande är även de svåra att

beskriva. Studier som de två andra storstadsregionerna har

gjort visar att en av de starkaste lägeskvaliteterna i en stad är

närheten till centrum. Att kunna ta sig till de funktioner som

en stadskärna erbjuder, antingen till fots eller med cykel, ses

som mer värdefullt än möjligheten att köra dit med bil.

Effekten av det är att ju närmare centrum, desto högre

efterfrågan på boende. Att skapa bästa möjliga förutsättningar

för att transportera sig säkert med cykel eller till fots bidrar

således till attraktiva befintliga boendemiljöer och områden

med potential att utvecklas. Oberoende av bostadstyp,

bostadsrätt eller småhus, ses det som mycket attraktivt att bo

med närhet till spårstation eller en expressbusshållplats. Att

ha närhet till en centralstation som ger möjlighet att snabbt ta

sig ut i regionen och vidare anses också vara av stor betydelse.

Satsningen på Supercykelvägar och en eventuellt utökad

cykelpott för cykel längs statliga vägar ger därmed en mycket

positiv effekt på förutsättningen att vidare pendla till en

större ort till skola och arbete.

Koppling till hållbar utveckling och globala målen

Ett arbete med

"Transportplanering 2.0"

1660 ( 2864 )



initierades av Trafikverket under

2017 inom ramen för det av regeringen tillsatta 

Miljömålsrådet. Bakgrunden är att det finns brister ur 

hållbarhetsperspektiv med hur transportsystemet planeras 

idag. Brister som föranlett att åtgärden initierats är bland 

annat att det idag finns en transportinfrastrukturplanering 

(inte en transportplanering som skulle omfatta 

transportsystemet i ett bredare perspektiv), att målbild och 

styrning är otydlig samt att det finns en tröghet i planeringen 

av transportsystemet som kan försvåra omställning till ett 

hållbart samhälle. Syftet med arbetet i Transportplanering 2.0 

var att gemensamt beskriva dagens 

transportinfrastrukturplanerings styrkor och brister utifrån 

ett hållbarhetsperspektiv. På sikt var även syftet att också att 

ge förslag till principer och översiktliga arbetssätt för hur 

transportplaneringen bättre kan hantera 

hållbarhetsutmaningar.

Regionala transportinfrastrukturplanen som helhet berör 

framförallt två globala hållbarhetsmål: mål 11 – Hållbara 

städer och samhällen och mål 9 – Hållbar industri, 

innovationer och infrastruktur. Följande mål bidrar planen 

till i mindre grad, men påverkar på olika sätt och har 

möjlighet att göra stora positiva förändringar: mål 3 – God 

hälsa och välbefinnande, mål 4 – God utbildning för alla, mål 

5 – Jämställdhet, mål 10 – Minskat ojämlikhet, mål 12 –

Hållbar konsumtion och produktion, mål 13 – Bekämpa 

klimatförändringarna och mål 15 – Ekosystem och biologisk 

mångfald.

Den politiska diskursen om hållbar utveckling lyfts ofta som 

mer oproblematisk än vad den faktiskt är. Även om 

synergierna är många, vilket på sikt stärker effekterna, så 

tvingas man ofta prioritera mellan målen – och därmed göra 

politiska avvägningar. De stora, ofta tydliga, avvägningarna 

blir mellan klimatmål och miljömål och mellan bevarande 

eller utveckling av en plats kopplat till åtgärder i 

infrastrukturen.
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Strategisk miljöbedömning
Den regionala transportinfrastrukturplanen inkluderar
två planalternativ vid sidan av nollalternativet.
Planalternativen har tagits fram för att visa hur olika
åtgärder ger olika effekter och påverkan på uppsatta mål
och framtida scenarier. Nedan följer delar ur
miljökonsekvensbeskrivningen som även går att läsa i sin
helhet i slutet av detta kapitel.

Läs Miljökonsekvensbeskrivningen

Planalternativ och förutsättningar

Det praktiska arbetet med bedömning av betydande

miljöpåverkan går ut på att bryta ner de utpekade målen i

aspekter och bedömningskriterier. De olika

aspekterna/kriterierna delas i sin tur in i tre fokusområden:

Klimat, Hälsa (inklusive trafiksäkerhet) och Landskap. För

varje åtgärdskategori i planen har en bedömning gjorts av om

åtgärderna går i positiv eller negativ riktning avseende de

olika fokusområdena.

Förutsättningarna för den nya planperioden (2022–2033) är

att många av de namngivna vägobjekten har drabbats av

kostnadsfördyringar. De kraftiga kostnadsfördyringarna har

lett till att de namngivna regionala vägobjekten äter upp en

stor del av det tillkommande utrymmet för den nya

planperioden. Det finns också ett antal järnvägssatsningar

som pekats ut som prioriteringar i Skånebilden.

Skiljelinjer mellan scenarier
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Nollalternativet innebär att den inriktning som finns i den

gällande planen (2018–2029) gäller även för den kommande

planperioden (2022–2033). De namngivna objekt som ligger i

gällande plan men ännu inte är genomförda vid ingången av

2022 antas genomföras. De olika åtgärdsområdena antas

uppta samma andel av planens utrymme som i gällande plan.

Jämfört med nollalternativet innebär både Scenario A och

Scenario B en kraftig ökning av anslagen till medfinansiering

av järnvägssatsningar i nationell plan. Av det återstående

utrymmet innebär Scenario A mindre satsningar på

namngivna vägobjekt och större satsningar på potter för att

förbättra förutsättningarna för att gå, cykla och resa

kollektivt, medan Scenario B tvärtom innebär något större

satsningar på namngivna vägobjekt än i nollalternativet och

betydligt mindre medel på potter för att förbättra

förutsättningarna för att gå, cykla och resa kollektivt.

Scenario A

Scenario A innebär att den pågående satsningen på cykel och

kollektivtrafikåtgärder på väg ska fullföljas, och att dessa

åtgärdskategorier garanteras samma utrymme i planen som

tidigare. Detta innebär mindre medel till namngivna

vägobjekt. Inga nya namngivna vägobjekt tillkommer, och

objektet ”23/13 Ö Höör/Höör-Hörby” som ingår i nu gällande

plan stryks.

Scenario B

Scenario B innebär att samtliga namngivna regionala

vägobjekt i den gällande planen fullföljs och att det nya

objektet ”Rv 21 Klippan – Hyllstofta” också bereds utrymme i

planen. Vad gäller objektet ”23/13 Ö Höör/Höör – Hörby” som

här ligger kvar från gällande plan är det oklart hur detta

kommer att utformas. En ny ÅVS pågår just nu, men

bedömningen och kostnadsskattningen i matrisen nedan

utgår ifrån den tidigare utredningen. Om nya namngivna

vägobjekt ska läggas till blir utrymmet för åtgärdsområdena

mindre, och potterna för cykel och kollektivtrafikåtgärder på

väg har minskats med ca 40 % jämfört med nollalternativet

och gällande plan.
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Bedömning av i vilken riktning som länsplanen (planförslag 2022-2033) går mot avseende
de nationella miljökvalitetsmål som är relevanta för miljöbedömningen.

Utgångpunkten för utkastet till planförslaget har varit att

gällande regional transportinfrastrukturplan 2022–2033 ska

genomföras. Fokus har också varit att maximera

genomförandet för att få ut så mycket infrastruktur i Skåne

som möjligt. Det finns också samfinansieringsavtal som

beslutats för Västkustbanan, Skånebanan och Ystadbanan och

som är en viktig utgångspunkt för de utpekade satsningarna.

De kraftiga kostnadsfördyringarna har lett till att de

namngivna regionala vägobjekten äter upp en stor del av det

tillkommande utrymmet för den nya planperioden.

Samfinansiering av nationell plan som ökas från 664 miljoner

till 1046 miljoner och Namngivna regionala vägobjekt ökar

från 1503 miljoner till 1648. Övriga delar av planen ligger kvar

på likande nivåer som föregående plan.

Betydande miljöpåverkan av planförslag i relation till 
nollalternativ

Klimat

En mindre summa i det nya planförslaget satsas på åtgärder

som går i en negativ riktning vad gäller klimat. Detta beror på
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att en mindre andel av den nya planen satsas på namngivna

regionala vägobjekt, som har en negativ klimatpåverkan

framför allt vad gäller påverkan på mängden fordonstrafik.

Hälsa

Det nya planförslaget går i en svagt negativ riktning vad gäller

hälsa. Detta beror på två orsaker. Det nya planförslaget

omfattar en något mindre satsning på gång, cykel och
kollektivtrafik jämfört med nollalternativet. Det är också så att

den större satsningen på vägobjekt i nollalternativet innebär

att en del större andel av planen satsas på åtgärder som leder

i tydligt positiv riktning vad gäller trafiksäkerhet och fysisk

aktivitet. Vad gäller fysisk aktivitet är detta beroende av väg

23/13 Ö Höör/Höör-Hörby som enligt SEB bedöms ha en

positiv påverkan på fysisk aktivitet. Här bör det dock noteras

att det dyrare alternativet (som ingår i nollalternativet) främst

omfattar en större vägsatsning. Jämförelsen är med andra ord

något missvisande.

Landskap

Det nya planförslaget går i svagt positiv riktning, till största

delen beroende av en mindre satsning på objektet väg 23/13 Ö

Höör/Höör-Hörby, med starkt negativ landskapspåverkan.

Skillnad mot bedömda alternativ och motiv till vald 
inriktning

I figuren nedan redovisas hur fördelningen mellan olika

åtgärdskategorier ser ut i planförslaget jämfört med de

tidigare bedömda planalternativen. Efter att de olika

alternativen togs fram har de preliminära ramarna fastställts.

Dessa innebär en lägre ram än den fiktiva ram som

alternativen utgick från och de går därför inte att jämföra rakt

av.
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Process, genomförande
och uppföljning

Remissversionen av regionala
transportinfrastrukturplanen 2022–2033 har tagits fram
genom dialog, samverkan och samhandling med
kommunerna i Skåne, Trafikverket, näringslivet och
länsstyrelsen. Förankring har skett på såväl tjänsteperson-
som politisk nivå. Under denna flik går det att läsa mer i
detalj hur framtagandet av den regionala
transportinfrastrukturplanen har sett ut och hur de olika
berörda aktörerna arbetar med planens genomförande.

Framtagandeprocess
Det finns en framtagen process som styr planeringen av

transportinfrastrukturen på nationell och regional nivå.

Processen innebär att Trafikverket och länsplaneupprättarna

vart fjärde år får i uppdrag av regeringen att ta fram en

nationell transportplan respektive en regional

transportinfrastrukturplan. Den nationella transportplanen

omfattar investeringar i det statliga stamväg- och

järnvägsnätet, medan den regionala

transportinfrastrukturplanen omfattar det statliga regionala

vägnätet med riksvägar och länsvägar. Den nationella

transportplanen innehåller därutöver drift och

underhållsåtgärder på statliga vägar och järnvägar.
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Transportinfrastrukturplanerna sträcker sig över tolv år men

ersätts av en ny reviderad plan varje mandatperiod (vart

fjärde år). Infrastrukturplaneringen består av faserna

inriktningsplanering, åtgärdsplanering och genomförande.

Inriktningsplanering

Inriktningsplaneringen består i att regeringen ger

Trafikverket i uppdrag att ta fram ett inriktningsunderlag

inför kommande planeringsperiod. Inriktningsplaneringen

remitteras ut så att synpunkter kan hämtas in från regioner,

kommuner, näringsliv och andra intressenter. Underlaget

utgör grunden för den kommande infrastrukturpropositionen,

som regeringen tar fram och och som riksdagen fattar beslut

om. I propositionen anges den preliminära ramen för den

nationella transportplanen.

Åtgärdsplaneringen

Därefter följer en åtgärdsplanering i syfte att ta fram nationell

och regional transportplan. Regeringen utformar ett direktiv

som ger Trafikverket och länsplaneupprättarna i uppdrag att

ta fram en nationell transportplan och en regional

transportinfrastrukturplan. Direktivet och förordningarna

styr innehållet och ger en riktning kring vilka åtgärder som
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ska prioriteras. I direktivet anges den preliminära ramen för

den regionala transportplanen.

Genomförandet

Samtidigt som inriktnings- och åtgärdsplaneringen pågår

genomförs åtgärder i gällande plan. Genomförandet sker i

samverkan med Trafikverket och berörda kommuner. Det är

Trafikverket som ansvarar för genomförandet av åtgärderna i

nationell och regional transportplan. Med syfte att skapa

bättre möjligheter till insyn och tydlighet gällande aktuellt

planeringsläge har ett system för verksamhetsplanering

inrättats för Trafikverket och regeringen. Propositionen

(2011/12:118) Planeringssystem för transportinfrastruktur

beskriver en modell för hur de ekonomiska delarna av

planeringssystemet kan knytas fastare till den statliga

budgetprocessen.

Medverkande i framtagandet av den regionala 
transportinfrastrukturplanen

Styrgrupp- Regionala utvecklingsnämndens
beredningsutskott

Den regionala utvecklingsnämndens beredningsutskott i

Region Skåne är styrgruppen för den regionala

transportinfrastrukturplanen. Styrgruppen har träffats

kontinuerligt under hela processen för framtagandet av

Regional transportinfrastrukturplan 2022–2033.

Referensgrupp: kommuner och Trafikverket

Skånes alla 33 kommuner är uppdelade i

fyrahörnsamarbeten. Kommunerna har under

planframtagandet haft möjlighet att ge inspel till det regionala

arbetet på såväl tjänsteperson- som politisk nivå. Det har

funnits en referensgrupp på tjänstemannanivå bestående av

en representant från respektive hörn i fyrahörn-samarbetet.

Referensgruppen har träffats varannan vecka under

framtagandet av RTI-planen. Trafikverket har deltagit vid

behov.

4-hörnsamarbeten i Skåne
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MalmöLundregionen

Sydöstra Skånes Samarbetskommitté

Familjen Helsingborg

Skåne Nordost

Arbetsgrupp

En grupp bestående av tjänstepersoner från Enheten för

Transport och infrastruktur hos Region Skåne har drivit

arbetet och haft projektledaransvaret för att upprätta den

Regionala transportinfrastrukturplanen 2022–2033.

Upprättandet av plandokumentet har skett i samverkan med

övriga enheter på Regional utveckling, Skånetrafiken inom

Region Skåne samt Trafikverket och Länsstyrelsen.

Samverkan har även skett inom Regionssamverkan

Sydsverige och med övriga regioner i Sverige.

Förankring och dialog i framtagandet av regional 
infrastrukturplan för Skåne 2022–2033

Infrastruktur och transporter involverar många aktörer.

Planering och genomförande kräver bred samverkan,

kunskap, dialog, lärande, utbyte och förankring mellan bland

andra Region Skåne, Skånes 33 kommuner, regeringen,

Trafikverket, näringslivet och organisationer/privata aktörer.

Tidsplanen nedan redovisar hur processen sett för

framtagande av den regionala transportinfrastrukturplan sett

ut.
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Bilden visar tidsplanen för framtagandet av ny regional transportinfrastrukturplan

Politiska möten i respektive hörn

Region Skåne har under processen deltagit på styrelsemöten

inom fyrahörnsamarbetena under januari och juni 2021 med

syfte att ge hörnen möjlighet att ge inspel till upprättandet av

planen.

Planeringssamverkan

Planeringssamverkan med tema Regional

transportinfrastrukturplan för Skåne 2022–2033 har

arrangerats en gång under hösten år 2020 och en gång under

våren år 2021. Till planeringssamverkan har samtliga 33

kommuner varit inbjudna på tjänstepersonsnivå.

Politiskt stormöte

Region Skåne arrangerad ett politiskt möte den 1 september

2021. Politiker och tjänstepersoner från Skånes kommuner

deltog i dialog och frågestund inför remissen av Regional

transportinfrastrukturplan 2022–2033. Presentationerna

spelades in och finns att se på Region Skånes hemsida.

Näringslivsdialog

Skånes näringsliv genom Sydsvenska handelskammaren

kommer att bjudas in till dialog i under remissperioden, med

syfte att diskutera prioritering av transportplaneringen och

hur det kan påverka Region Skånes näringsliv.
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Hearing av remissversionen av Regional
transportinfrastrukturplan 2022–2033

I oktober 2021, under remisstiden för den regionala

transportinfrastrukturplanen kommer politiker och

tjänstepersoner från Skånes kommuner bjudas in för att få ta

del av förslaget till ny plan för perioden 2022–2033.

Cykelinfrastruktur

Region Skåne har valt att integrera

Cykelvägsplanen i den regionala

transportinfrastrukturplanen.

Detta innebär att det inte tas fram

en cykelvägsplan 2022-2033. Alla

cykelsatsningar visas istället

under cykelpotten i den regionala

transportinfrastrukturplanen Den statliga

Cykelinfrastrukturen ska enligt förslaget för ny

finanseringsmodell i framtiden finansieras till 100 procent av

den regionala transportinfrastrukturplanen. För att skapa en

tydligare bild blir det därför viktigt att visa alla satsningar

samlat. Under processen har behoven av cykelinfrastruktur i

Skåne har identifierats i en dialogprocess med Skånes 33

kommuner och Trafikverket under år 2020. Över 200 brister i

det statliga vägnätet har spelats in för att skapa

förutsättningar för cykling till olika destinationer och

funktioner i Skåne. I kartan redovisas en översikt över

samtliga av de inspelade bristerna. En del av behoven har

pekats ut i tidigare Cykelvägsplaner och en del är nytillkomna

inspel. Att åtgärda samtliga utpekade bristerna skulle

uppskattningsvis kosta runt 10 miljarder kronor. Endast en

bråkdel av de identifierade bristerna kommer kunna åtgärdas

under planperioden genom den regionala

transportinfrastrukturplanen för Skåne 2022–2033. De

inspelade bristerna från Skånes kommuner visar på

digniteten av behovet av infrastruktur för cykel och vikten av

utökade medel till det regionala transportnätet från nationell

nivå.

SDFE, Esri, H… Powered by Esri

Kartan visar samlade inspel av
cykelvägar i Skåne
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Genomförande
Det är Trafikverket som genomför och bygger åtgärder på det

statliga vägnätet. Kommunerna genomför åtgärder på det

kommunala vägnätet. Trafikverket har även hand om planens

budgetram och följer löpande upp länsplanens upparbetade

ram. Genomförandet görs i samverkan med Region Skåne och

berörda kommuner. I åtgärdsvalsstudie samt

planläggningsprocess enligt väg- respektive järnvägslagen

sker dialog, förankring och samverkan med berörda aktörer.

Region Skånes avsikt är att processen för medfinansiering till

kommunala vägar ska vara transparent och tydlig.

Det första steget i en planläggningsprocess av en väg eller

järnvägsåtgärd sker i en förberedande studie – en så kallad

åtgärdsvalsstudie, vilken bör föregå den formella fysiska

planeringen. En åtgärdsvalsstudie är en utredning och

innebär en förutsättningslös transportövergripande analys

med tillämpning av fyrstegsprincipen. Det är inte alls säkert

att föreslagna lösningar kommer med i investeringsplaner och

faktiskt genomförs. Utifrån identifierade brister i

åtgärdsvalsstudierna prioriteras åtgärder i nationell

transportplan och regional transportinfrastrukturplan. Den

formella fysiska planeringen, planläggningsprocessen, består

av upprättandet av väg- respektive järnvägsplan.

Planläggningsprocessen är en sammanhållen process, som ser

olika ut beroende på om länsstyrelsen bedömer att projektet

kan ha en betydande miljöpåverkan, om alternativa

lokaliseringar ska utredas eller om tillåtlighetsprövning

behövs. Åtgärder på befintlig väg eller järnväg som är små

och okomplicerade, inte medför mer än marginell ytterligare

påverkan på omgivningen och där mark inte behöver tas i

anspråk med tvång, kan utföras utan formell fysisk
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planläggning. Det innebär att det då inte krävs en väg- eller

järnvägsplan.

Bilden visar Trafikverkets planläggningsprocess

Ansökningsprocess för statlig medfinansiering till 
kommunal infrastruktur

I planen finns det potter som är fördelade på olika områden.

Dessa kan användas för att finansiera åtgärder på det

kommunala vägnätet med 50 – i vissa fall upp till 75 – procent

av kostnaden. Medfinansiering till kommunal infrastruktur

regleras av förordning (2009:237) om statlig medfinansiering

till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m. och

Trafikverkets handbok för statsbidrag. I handboken framgår

tydligt vilka slags objekt och åtgärder som är aktuella för

statlig medfinansiering. Handboken ska läsas tillsammans

med rutinen för statlig medfinansiering till regionala

kollektivtrafikanläggningar samt åtgärder för förbättrad miljö

och trafiksäkerhet (inklusive cykel) på det kommunala

vägnätet; Inte namngiven åtgärd, och namngiven åtgärd (över

50 miljoner). Rutinerna finns på Trafikverkets hemsida.

Ansökningsprocessen sker årligen enligt ett angivet

tillvägagångssätt. Statligt bidrag till kommunal infrastruktur

går att söka inom tre potter:

• Statlig medfinansiering till kommunal kollektivtrafik

(Skånetrafiken handlägger)

• Statlig medfinansiering till kommunala cykelvägar

(Trafikverket handlägger)

• Statlig medfinansiering till kommunal trafiksäkerhet och

miljö (Trafikverket handlägger) 

Ansökningsförfarandet:
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• April/maj - Utskick om ansökan från Trafikverket och

Skånetrafiken

• September - Ansökan skickas in av kommunerna

• Oktober – Beslut om tilldelning

Uppföljning
Regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2022-2033 ska

senast den 30 april skickas till regeringen för granskning och

antagande om de ekonomiska ramarna. Inkomna synpunkter

på remissversionen kommer att sammanställas i ett särskilt

samrådsredogörelse som kommer att tas fram i samband med

att planen redovisas till regeringen. Den slutgiltiga versionen

av Regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2022-2033

ska beslutas av regionfullmäktige senast två månader efter

regeringens antagande av Nationell transportplan 2022-2033,

vilket kommer ske under våren 2022.

Uppföljning av genomförande av den regionala

transportinfrastrukturplanen sker inom ramen för

Trafikverkets ordinarie verksamhetsplanering som årligen

rapporteras till Regionala utvecklingsnämnden. Region Skåne

avser att ta fram en kartberättelse där det går att följa

genomförandet planomgången 2022–2033.
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Transportsystemet i Skåne

Skåne är en storstadsregion med en flerkärniga
ortstruktur. Det är Skånes styrka, men det ställer också
krav på en välfungerande, sammanbindande
transportinfrastruktur. Transportsystemet byggs upp av
kraftfulla fysiska strukturer som är långlivade och ger
varaktiga effekter för hur vi kan leva våra liv. De
utmaningar vi möter inom klimat och miljö, integration,
arbetsmarknad samt bostadsförsörjning kräver en
förändring av transportsystemet.

Region Skåne har tagit fram en systemanalys för

transportsystemet i Skåne som syftar till att sammanställa och

beskriva situationen för transportsystemet i Skåne och den

utveckling som pågår i Skåne som har betydelse för

transportinfrastrukturen. Systemanalysens funktions- och

bristanalys tar utgångspunkt i de mål som den regionala

utvecklingsstrategin och Region Skånes områdesstrategier

anger. Systemanalysen är ett kunskapsunderlag i

förberedelsearbetet till kommande åtgärdsplanering i

nationell och regional transportinfrastrukturplan.

Till systemanalysen för Skåne

I den här fliken finns kartor och beskrivningar av

transportinfrastrukturen Skåne så som den ser ut för

närvarande.
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Transportsystemet i Skåne

Nationellt och internationellt
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Europa

Den överordnade infrastrukturen i Skåne ingår i ett av EU

utpekat nätverk för vägar, järnvägar, hamnar/terminaler och

flygplatser. De sträckor som ingår i nätverket är de som anses

extra betydelsefulla för effektiva transportflöden genom

Europa. Nätverket ska möjliggöra smidig och sömlös

förflyttning av gods och personer, utan hinder såsom tekniska

begränsningar eller flaskhalsar. 

TEN-T omfattar även 4 områden för sjömotorvägar

(Motorways of the Sea), varav Östersjömotorvägen berör

Skåne.

Powered by Esri

Riksintressen

Trafikverket bedömer vilka områden som är av riksintresse

för trafikslagens anläggningar. Riksintressenas markanspråk

och funktioner ska säkerställas i de planer som upprättas och i

de beslut som fattas enligt bland annat plan- och bygglagen

och miljöbalken. I översiktsplanen ska kommunen visa hur

den planerade markanvändningen tar hänsyn till

Trafikverkets utpekade riksintressen. Översyn av utpekande

av riksintressen pågår under 2021.
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Bantyp och funktionellt prioriterat vägnät

Bantyper är Trafikverkets strategiska indelning av

järnvägsnätet. Indelningen baseras på banans funktion i

transportsystemet och används i Trafikverkets arbete med att

utveckla verktyg för prioritering och planering av åtgärder.

Trafikverket har pekat ut vilka statliga vägar som är viktigast

för tillgänglighet ur ett nationellt och regionalt perspektiv.

Vägar som främst har en lokal betydelse har inte pekats ut.

Utpekandet har gjorts i samarbete med i första hand

länsplaneupprättarna och kallas för funktionellt prioriterat

vägnät (FPV). FPV är ett planeringsunderlag till stöd för dels

prioritering av insatser för att värna eller utveckla

tillgängligheten för resor och transporter längs med de

utpekade vägarna, dels samhällsplanering och utformning av

vägarna samt avvägning av olika intressen. Tillgängligheten

längs med vägarna i FPV ska värnas och, där det behövs mest

och är möjligt, utvecklas.

Region Skåne har pekat ut ett prioriterat vägnät som skiljer sig

något från FPV. Nätet anger det mest betydelsefulla nätet ur

regionalt perspektiv och sammanfaller i stor utsträckning

med det viktiga regionala vägnätet för personresor. Stråken

ska vara attraktiva och fungera som förstahandsval för gods-

och persontrafiken genom och till/från Skåne. De ska binda

samman Skånes tillväxtmotorer, regionala kärnor och dess
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omland. De ska även binda samman Skåne med omgivande

regioner. Utveckling och satsningar bör fokuseras till stråken.

Målstandard för nätet är att det ska ha en hög trafiksäkerhet,

och bidra till en god tillgänglighet och framkomlighet.

I huvudsak ingår inte de kompletterande regionalt viktiga

vägarna från FPV i det nät som regionen pekar ut, däremot

omfattas även vissa vägar med kommunal eller enskild

väghållare.

Visa regionalt prioriterat vägnät

Persontransporter
Resvaneundersökning i Skåne 2018 visar att
kollektivtrafikresandets andel av det totala resandet har ökat

medan biltrafiken har minskat. Kollektivtrafikens andel av de

motoriserade resorna är 28 procent. Andelen bilresor av det

totala resandet är lägre i Lund och Malmö än i övriga Skåne.

Det totala antalet resta km, det vill säga transportarbetet, som

skåningarna gör en vanlig dag är 45 000 000 km fördelat på

drygt 2 000 000 resor. Av det totala antalet resor sker 22

procent till arbete eller studier. Servicerelaterade resor, det

vill säga hämta, lämna barn, inköp, besöka

serviceinrättningar, står för 20 procent av alla resor och

fritidsresor, det vill säga kategorierna motion, friluftsliv, nöje

med mera står för 14 procent av resorna. 

Färdmedelsfördelningen skiljer sig mellan män och kvinnor.

Kvinnor väljer i högre utsträckning andra färdmedel än bilen.

Det är i synnerhet buss, cykel och till fots som är vanligare
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bland kvinnor. Men jämfört med tidigare

resvaneundersökning har männen minskat sitt bilresande i

högre grad än kvinnor, så skillnaderna kan komma att

utjämnas framgent. 

Totalt görs ca 170 miljoner resor per år med Skånetrafikens

bussar, tåg och servicefordon. Av dessa sker ca 47 miljoner

resor med Skånetrafikens tåg; Pågatågen och Öresundståg.

Tågtrafiken står alltså för knappt 30 procent av det totala

resandet, men då medelreslängden med tåg är betydligt

längre än med buss så står tågen för en större del, nästan 70

procent, av det totala persontransportarbetet i

Skånetrafiken. De största järnvägsstationerna i Skåne är

Malmö, Lund, Helsingborg, Triangeln, Hyllie, Hässleholm och

Kristianstad. Stationerna är viktiga bytespunkter mellan tåg,

buss, cykel och bil för att koppla samman hela resan från start

till mål. 

Powered by Esri

Årsmedeldygnstrafik för alla fordon. Källa: Trafikverket/Nationella vägdatabasen 2021.

SDFE, Esri, HERE, Garmin, FAO, NOAA, USGS | Region Skåne Powered by Esri

Faktor för beräkning av sommarmedeldygnstrafik. Källa: Trafikverket.
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Godstransporter

SDFE, Esri, HERE, Garmin, FAO, NOAA, USGS | Region Skåne Powered by Esri

Årsmedeldygnstrafik för tunga fordon. Källa: Trafikverket/Nationella vägdatabasen 2021.

Järnvägar
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Spårkapacitet i Skåne

Nästan alla järnvägar i Skåne är elektrifierade, undantag är

Åhusbanan (som inte trafikeras) och Älmhult-Olofström.

Utöver det finns hamn- och industrispår som inte är

elektrifierade.
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Hastighetsstandarden är låg och/eller ojämn på vissa banor i

Skåne, t.ex. Skånebanan och Ystadbanan.

SDFE, Esri, HERE, Garmin, FAO, NOAA, USGS | Region Skåne Powered by Esri

Södra stambanan sträcker sig mellan Malmö och Stockholm

och är Sveriges mest trafikerade stråk. Banan är även viktig ur

ett nordiskt och europeiskt perspektiv.

Stråket är dubbelspårigt och trafikeras av gods- och persontåg.

Mellan Hässleholm och Malmö är det tät regionaltrafik.

Södra stambanan mellan Lund och Malmö byggs ut från två

till fyra spår. Bygget startade hösten 2017 och beräknas vara i
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full drift december 2023. Utbyggnaden innebär ökad kapacitet

på sträckan och att järnvägstrafiken blir mindre känslig för

störningar.

Stationerna i Burlöv, Åkarp och Hjärup byggs om i samband

med fyrspårsbygget och en helt ny station planeras vid

Klostergården i södra Lund.

SDFE, Esri, HERE, Garmin, FAO, NOAA, USGS | Region Skåne Powered by Esri

Västkustbanan går mellan Göteborg och Lund och är en av

Sveriges viktigaste järnvägsförbindelser. Banan är även viktig

ur ett nordiskt och europeiskt perspektiv eftersom den är en

del av förbindelsen Oslo-Köpenhamn.

Banan är dubbelspårig med undantag av sträckan Ängelholm-

Helsingborg samt Varberg-Hamra. Utbyggnad av dubbelspår

Ängelholm-Maria påbörjas hösten 2020 och beräknas vara

klar december 2023. Flaskhalsen på sträckan Maria-

Helsingborg C beräknas inte vara åtgärdad före 2035.

Banan fick en ny färdig sträckning Helsingborg-Kävlinge 2001

och Hallandsåstunneln invigdes 2015.

I princip används inte Västkustbanan för godstrafik söder om

Ängelholm. Godstrafiken är istället hänvisad till Godsstråket

genom Skåne. Godstrafik är förbjuden i Knutpunkten i

Helsingborg och i järnvägstunneln i Glumslöv, och på vissa

delar av Västkustbanan är det dessutom kraftiga lutningar.
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SDFE, Esri, HERE, Garmin, FAO, NOAA, USGS | Region Skåne Powered by Esri

Godsstråket genom Skåne är ett enkelspårigt stråk från
Ängelholm i norr till Trelleborg i syd.

Sträckan Ängelholm-Arlöv trafikeras huvudsakligen av

godståg, som inte kan använda Västkustbanan.

Sedan 2015 går det Pågatågstrafik från Malmö till Trelleborg,

och sedan 2020 även från Malmö till Kävlinge på

Lommabanan. Persontrafiken i stråket kommer att utvecklas

ytterligare när Söderåsbanan (Åstorp-Teckomatorp) börjar

trafikeras av Pågatåg i december 2021.

SDFE, Esri, HERE, Garmin, FAO, METI/NASA, USGS | Region Skåne Powered by Esri
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Rååbanan utgörs av Västkustbanans gamla sträckning från

Helsingborgs gamla godsbangård till Teckomatorp, och

Godsstråket genom Skånes gamla sträckning från

Teckomatorp till Eslöv.

Banan är enkelspårig och trafikeras av Pågatåg på hela

sträckan. Banan har även en betydelse för godstransporter till

eller från Helsingborg.

SDFE, Esri, HERE, Garmin, FAO, NOAA, USGS | Region Skåne Powered by Esri

Skånebanan mellan Kristianstad och Helsingborg är en viktig

öst-västlig förbindelse för både godstrafik och den regionala

persontrafiken.

Sträckan Åstorp-Kattarp används för omledning.
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SDFE, Esri, HERE, Garmin, FAO, NOAA, USGS | Region Skåne Powered by Esri

Ystad- och Österlenbanan är enkelspåriga banor som i

huvudsak trafikeras av Pågatåg.

Hela stråket är elektrifierat sedan 2003.

SDFE, Esri, HERE, Garmin, METI/NASA, USGS | Region Skåne Powered by Esri

Öresundsförbindelsen invigdes 2000 och förvaltas av
Öresundsbrokonsortiet. Banan är den enda fasta förbindelsen

Sverige har med Danmark och vidare till Tyskland.

Förbindelsen medger 1000 m långa tåg. Banan har svenskt

signalsystem och trafikledning över bron fram till

Pepparholmen. Redan vid Lernacken ändras

kontaktledningsspänningen till dansk standard. 

Citytunneln förbinder sedan 2010 Malmö C, som tidigare var

en säckstation, med Öresundsförbindelsen.

Kontinentalbanan som går genom de östra delarna av Malmö

till Lockarp rustades upp i samband med Öresundsbrons

öppnande 2000 och dubbelspåret förlängdes från Malmö

Persborg till Lockarp där linjerna till Trelleborg och Ystad

skiljs åt. 
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SDFE, Esri, HERE, Garmin, FAO, NOAA, USGS | Region Skåne Powered by Esri

Blekinge kustbana är en enkelspårig bana mellan

Kristianstad och Karlskrona som elektrifierades 2007.

Banan Älmhult-Olofström, även kallad Sydostlänken, går

delvis genom Skåne och är enkelspårig och oelektrifierad.

Banan har enbart godstrafik. En utbyggnad av banan är

beslutad, detta innebär elektrifiering och en förlängning till

Karlshamn.

Åhusbanan är enkelspårig och oelektriferad. Banan trafikeras
inte i dagsläget.

Utöver ovan nämnda banor finns industrispår och

kommunala spår och dessutom en museibana Gärsnäs-St Olof-

Brösarp med säsongstrafik mellan St Olof och Brösarp.

Vägar
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SDFE, Esri, HERE, Garmin, FAO, NOAA, USGS | Region Skåne Powered by Esri

Mötesfri väg i Skåne (statligt vägnät)

SDFE, Esri, HERE, Garmin, FAO, NOAA, USGS | Region Skåne Powered by Esri

Hastighetsgräns
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SDFE, Esri, HERE, Garmin, FAO, NOAA, USGS | Region Skåne Powered by Esri

Automatisk trafiksäkerhetskamera i Skåne

SDFE, Esri, HERE, Garmin, FAO, NOAA, USGS | Region Skåne Powered by Esri

Viltstängsel i Skåne (statlig väg)
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Powered by Esri

Cykelvägar i Skåne registrerade i nationella vägdatabasen

(NVDB).

Powered by Esri

Cykelleder i Skåne registrerade i nationella vägdataasen

(NVDB).
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Sjöfart och luftfart
Sjöfart och luftfart är viktiga trafikslag för den internationella

tillgängligheten men även ur ett nationellt perspektiv.

Den svenska import och export beror till stor del på sjöfarten

och farlederna runt Skånes kust är livligt trafikerade. Öresund

är infarten till Östersjön, normalt passerar mellan 35 000 och

40 000 fartyg genom Öresund under ett år.

I Skåne finns fyra TEN-T-hamnar av vilka Trelleborgs hamn

och Copenhagen Malmö Port (CMP) är stomhamnar.

Hamnarna i Helsingborg och Ystad ingår i det övergripande

nätet. Utöver dessa fyra hamnar sker godshantering även i

hamnarna i Åhus och Landskrona.

Skåne har tre flygplatser för kommersiella flyg: Malmö,

Ängelholm-Helsingborg och Kristianstad-Österlen. Förutom

dessa fyller Köpenhamns flygplats en mycket viktig funktion

för Skånes befolkning och näringsliv.

Bland flygplatserna i Skåne är det endast Malmö som hanterar

flygfrakt. Malmö är också den enda flygplatsen i Sydsverige

där tunga fraktflyg (startvikt 136 ton) kan tas emot. Av stor

betydelse för transport av flygfrakt till och från Skåne är även

Köpenhamns flygplats.
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2021-11-16 
Moa Åhnberg Kommunstyrelsen 
+4641362084  
moa.ahnberg@eslov.se  
 
 

Kommunledningskontoret  1(2) 
Postadress: 241 80 Eslöv  |  Besöksadress: Stadshuset, Gröna torg 2 
Telefon: 0413-620 00  |  E-post: myndighetsbrevlåda@eslov.se  |  www.eslov.se 
 

Förslag till gemensamt yttrande över 
granskningsversion av Regionplan för Skåne 2022–
2040 från MalmöLundregionen 

Ärendebeskrivning 
Region Skåne har skickat förslag till Regionplan för Skåne 2022-2040 på granskning 
under perioden 2021-09-23 till 2021-12-31. Vid större regionala eller nationella 
frågor är det vanligt att ett gemensamt svar ges från MalmöLundregionen. Syftet med 
ett gemensamt yttrande som medlemskommunerna ställer sig bakom är att ge en 
större tyngd åt och komplettera kommunernas enskilda yttranden. 
 
MalmöLundregionens styrelse kommer att besluta om det gemensamma yttrandet 
den 14 december 2021. 

Beslutsunderlag 
- Förslag – Yttrande över granskningsversion av Regionplan för Skåne 2022–2040 

från MalmöLundregionen (skickas ut senare) 
-  Regionplan för Skåne 2022-2040 – granskningshandling Regionplan för Skåne 

2022-2040 - granskningshandling (arcgis.com) 

Beredning 
MalmöLundregionens gemensamma yttrande bearbetas i flera steg. Tjänstepersoner 
från arbetsgruppen ”Fysisk planering & infrastruktur” tar fram ett förslag som sedan 
revideras utifrån synpunkter från kommundirektörsgruppen. Beslut om yttrandet 
fattas därefter av MalmöLundregionens styrelse.  
 
Processen med att revidera förslaget till gemensamt yttrande inför styrelsens beslut 
den 14 december pågår, ett förslag på skrivning kommer att skickas till 
kommunstyrelsen så snart det är möjlig inför sammanträdet 30 november.  
 
Det gemensamma yttrandet kommer att utgöra grunden för Eslövs kommuns eget 
yttrande över regionplanen, men kommunen kommer att göra kompletteringar om det 
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finns behov av det. Eslövs kommun har ansökt om, och fått beviljat, anstånd för sitt 
svar till den 12 januari 2022 för att kommunstyrelsen ska kunna ta ställning till 
förslaget till yttrande efter att det gemensamma yttrandet från MalmöLundregionen 
är beslutat. 

Förslag till beslut 
- Kommunstyrelsen ställer sig bakom MalmöLundregionens förslag till gemensamt 

yttrande över granskningsversion av Regionplan för Skåne 2022–2040 
- Kommunstyrelsen ger ordförande i uppdrag att bedöma om det slutgiltiga 

yttrandet är acceptabelt för Eslövs kommun och att för Eslövs kommuns räkning 
underteckna det gemensamma yttrandet. 

Beslutet skickas till 
Kommunledningskontoret - tillväxtavdelningen 
 
 
Eva Hallberg Katarina Borgstrand 
Kommundirektör Chef tillväxtavdelningen 

1698 ( 2864 )



Regionplan för Skåne 
2022–2040

1699 ( 2864 )



Innehåll
INLEDNING _________________________________________________ 3

Detta är en regionplan ______________________________________________________ 4

Därför regional planering ___________________________________________________ 4

Läsanvisningar ____________________________________________________________ 5

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR _____________________________ 7
Regionplaneuppdraget _____________________________________________________ 8

Målbild __________________________________________________________________ 9

Trender __________________________________________________________________ 9

Utmaningar för Skåne _____________________________________________________18

Mål, planer och program ___________________________________________________23

UTVECKLINGSINRIKTNING __________________________________ 30
Det flerkärniga Skåne _____________________________________________________31

Planeringsstrategier ______________________________________________________35

Strukturkarta ____________________________________________________________41

TEMATISKA FÖRDJUPNINGAR _______________________________ 56
1. Bebyggelseutveckling ___________________________________________________57

2. Transporter ___________________________________________________________70

3. Grönstruktur___________________________________________________________83

4. Teknisk infrastruktur ___________________________________________________102

GENOMFÖRANDE OCH UPPFÖLJNING ______________________110
Genomförande av regionplanen ____________________________________________111

Uppföljning av regionplanen _______________________________________________118

KONSEKVENSBEDÖMNING _________________________________120

1700 ( 2864 )



Inledning

1701 ( 2864 )



4

INLEDNING Regionplan för Skåne 2022–2040 

Detta är en regionplan
Regionplanen är en strategisk plan som omfattar hela 
Skåne. Den ska visa Skånes samlade vilja och ge förut-
sättningar för utvecklingen av de fysiska strukturerna. 
Regionplanen kommer tillsammans med de kommu-
nala översiktsplanerna att visa riktningen för hur det 
framtida Skåne ska se ut. Regionplaneprocessen ska 
bidra till att skapa grunden för en samhällsutveckling 
som ger förutsättningar för arbetsmarknad och närings-
liv att utvecklas och för att människor ska kunna bo och 
leva i hela Skåne. Regionplanen ska ha den regionala 
skalan i fokus och inriktas på de frågeställningar som 
kompletterar den kommunala översiktliga planeringen. 
Regionplanen är inte juridiskt bindande utan är vägle-
dande för efterföljande planering. 

Därför regional planering
Vårt levnadssätt och omvärldens förutsättningar kräver 
nya sätt att planera. Hur vi planerar för lokalisering av 
verksamheter, service, bostäder och infrastruktur har stor 
betydelse för vilken tillväxt, livskvalitet och klimatpåver-
kan som skapas. Många planeringsfrågor spänner över 
de kommunala och regionala gränserna och vinner på att 
ses i ett regionalt sammanhang. Det gäller till exempel 
infrastruktur och kollektivtrafik samt förutsättningar för 
näringslivets utveckling, men också klimat och energi- 
frågor. Det handlar om vilka villkor som ges för att 
människor ska kunna leva och verka i hela Skåne. Därför 
behövs en regionplan som hjälper oss att tillsammans...

...fördjupa vårt arbete med regional fysisk planering
Avsnittet om flerkärnighetsprincipen under utvecklings-

inriktningen är en fördjupning och vidareutveckling av 
tidigare arbete inom Strukturbild för Skåne.

...överbrygga gapet mellan regionalt  
tillväxt arbete och översiktsplaneringen
Regionplanen är den regionala utvecklingsstrategins 
fysiska uttryck och beskriver strategier och principer 
som ska utvecklas vidare och konkretiseras i den kom-
munala översiktliga planeringen.  

...se helheter och regionala utmaningar  
och möjligheter
Särskilt målbilden och utvecklingsinriktningen med 
planeringsstrategierna och planeringsprinciperna bidrar 
till att vi gemensamt kan höja blicken och lösa utma-
ningarna vi alla står inför.

...diskutera och lösa frågor av mellankommunal 
och mellanregional karaktär
Infrastruktur och kollektivtrafik är sådana exempel. Vi 
belyser det under de tematiska fördjupningarna som i sin 
tur koppas till planeringsprinciperna. 

...i olika sammanhang agera kring  
gemensamma intressen
Bebyggelseutveckling i kollektivtrafiknära läge är ett av 
flera sådana intressen. Du hittar detaljerad information 
under de tematiska fördjupningarna.     

...stärka vår samordning och vårt samarbete
Utvecklingsinriktningen och genomförandet av region-
planen är centrala avsnitt för att fortsätta det gemen-
samma arbetet med regional fysisk planering.
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INLEDNING Regionplan för Skåne 2022–2040 

Läsanvisningar
Regionplanen består av fem delar.

Planeringsförutsättningar: Här finns information 
om Region Skånes uppdrag, mål som planen förhåller 
sig till, trender och utmaningar som påverkar utveck-
lingen och framtida planering samt målbilden för 
regionplan 2022 - 2040. 

Utvecklingsinriktning: Detta är regionplanens kärna. 
Här beskrivs flerkärnighetsmodellen med planeringsstra-
tegier och en strukturkarta. Detta avsnitt förtydligar den 
övergripande rumsliga inriktningen för regionplanen.

Tematiska fördjupningar: Denna del konkretiserar 
planeringsstrategierna i form av ett antal fördjupningar 
med planeringsprinciper. I detta avsnitt finns fyra tema-
tiska fördjupningar med tillhörande kartor. 

Genomförande och uppföljning: I detta avsnitt 
beskrivs hur regionplanen ska genomföras och följas upp. 

Konsekvensbedömning: I detta avsnitt finns den 
samlade konsekvensbedömningen av planförslaget till 
ny regionplan för Skåne som en bilaga till planen.

Planerings-
förutsättningar

Utvecklings-
inriktning

Tematiska 
fördjupningar

Regionplaneuppdrag

Trender

Utmaningar

Mål, planer, program

Planeringsstrategier Planeringspriciper

Strukturkarta

Kartutforskare

Tematiska kartor

Regionplanens kärna 
och den övergripande 

strategiska inriktningen.

Konkretiserar hur Skåne 
kan utvecklas baserat på 
planeringsstrategierna.

Genomförande 
och uppföljning

Konsekvens-
bedömning

1 2 3 4

5

Kartor
De interaktiva kartorna som presenteras i regionplanen 
har en informationsstruktur baserad på Boverkets 
ÖP- modell. Modellen är under utveckling och för 
närvarande inte är fullt utvecklad för regional planering. 
Modellen (version 2.1.1) har därför anpassats för att 
fungera för regionplanens kartor och hänsyn kommer 
att tas till Boverkets vidareutveckling av ÖP- modellen i 
det fortsatta arbetet med regionplanen.

Till slutversionen av Regionplan för Skåne 2022 - 2040 
sommaren 2022 ska en kartutforskare tas fram i syfte att 
samla regionplanens alla kartor i ett interaktivt verktyg. 
Innehållet kommer att vara detsamma som i de kartor 
som presenteras i planen.

Regionplan för Skånes röda tråd 
Regionplanens logik bygger på en röd tråd som sträcker 
sig från utmaning till genomförande och som omfattar 
planeringsstrategierna och –principerna i de tematiska 
fördjupningarna. Utmaningarna utgör förutsättning-
arna för den fysiska planeringen och ska tydliggöra 
varför särskilda frågor ska lyftas. Planeringsstrategierna 
visar på utvecklingsinriktningen och tillsammans med 
planeringsprinciperna pekar åt vad som ska göras för 

1703 ( 2864 )



6

INLEDNING Regionplan för Skåne 2022–2040 

att bemöta utmaningarna. Planeringsprinciperna är 
ämnande till att vara korta och precisa för att peka på 
hur arbetet sedan ska genomföras tillsammans i genom-
förandet och uppföljningen.

Planeringsförutsättningar

1
Utvecklingsinriktning

2
Tematiska fördjupningar

3
Genomförande och uppföljning

4

UTMANING: STRATEGI:

En planering som 
möjliggör hållbar 

tillväxt

Exempel: Exempel: Exempel: Exempel:

Planera för en 
god miljö och en hållbar

 resursanvändning

PRINCIP:

Främja utbyggnad av fossilfri 
energiproduktion

GENOMFÖRANDE:

Verka gemensamt för
 utbyggnad av Skånes 

fossilfria energiproduktion

Regionplanen kopplas till Agenda 2030
I arbetet med regionplan för Skåne har en mappning 
mot Agenda 2030 genomförts. Det redovisas dels under 
avsnittet Mål, planer och program men kopplingen 
visas även under de Tematiska fördjupningar i planen 
under respektive avsnitt kopplat till planeringsprin-
ciperna. På det viset kan det sedan följas upp hur 
regionplanens genomförande svarar mot arbetet med 
att uppnå de globala målen i Agenda 2030.

Tyck till om regionplanen 
Just nu är vi i granskningsskedet för regionplanen och du 
kan lämna synpunkter. 

I regionplaneprocessen är dialog och samverkan av 
särskild vikt. Vi vill därför uppmana dig att bidra till 
Skånes utveckling genom att delta i påverkansproces-
serna för Regionplan för Skåne och att ta kontakt med 
Region Skåne om det är något du undrar över eller vill 
lyfta särskilt. 

Synpunkter på förslaget kan du lämna digitalt genom att 
skicka e-post till region@skane.se.

Vad ska det leda till? 
Synpunkterna ska bidra till att förbättra regionplanen 
inför beslut om antagande av planen i juni 2022. De 
hjälper oss till exempel att fortsatt förbättra planen och 
säkerställa att den blir det stödet i fysisk planering som 
planen är avsedd att vara. 

Vi önskar särskilt synpunkter på huruvida förslaget till 
regionplan och regionplaneprocess uppfyller det behov 
och syfte som planen avser:

”Regionplan för Skåne 2022 – 2040 ska vara ett stöd för 
den fysiska planeringen i de skånska kommunerna vad gäller 
de mellankommunala och regionala planeringsfrågorna 
samt bidra till att skapa ett sömlöst Skåne för invånarna. 
Regionplanen ska bidra till genomförandet av den regionala 
utvecklingsstrategin Det öppna Skåne 2030.” 

Frågor?
Du som har frågor tveka inte att höra av dig till  
regionplan@skane.se om det är något du undrar över.

Regionplanens röda tråd.
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Planeringsförutsättningar
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Regionplan för Skåne 2022–2040 

Vi människor rör oss i en allt större geografi med 
gränsöverskridande resor, transporter och samarbeten. 
För att säkerställa en god livsmiljö i hela Skåne behö-
ver den regionala planeringen utgå från de planerings-
förutsättningar som går att identifiera. I detta avsnitt 
beskrivs regionplaneuppdraget, regionplanens målbild 
och målår samt de trender, utmaningar, mål, planer 
och program som påverkar den fysiska planeringen. 

Regionplaneuppdraget
Regionplan för Skåne 2022-2040 ska vara ett stöd för 
den fysiska planeringen i de skånska kommunerna vad 
gäller de mellankommunala och regionala planerings-
frågorna samt bidra till att skapa ett sömlöst Skåne 
för invånarna. Den regionala utvecklingsstrategin Det 
öppna Skåne 2030 beskriver en gemensam vision om 
hur Skåne ska utvecklas till 2030. Fysisk planering är 
en förutsättning för utvecklingen och Regionplan för 
Skåne 2022 - 2040 vägleder hur detta ska genomföras i 
den fysiska planeringen på regional och mellankommu-
nal nivå, samt i den efterföljande planeringen på kom-
munal nivå. De fysiska strukturerna utgör på många sätt 
grunden för samhällsutvecklingen genom att de skapar 
förutsättningar för allt från företagande och tillväxt, 
till boende och integration, pendling och transporter, 
rekreation och klimatpåverkan. Därför är regionplane-
uppdraget en förutsättning för Skånes utveckling som 
helhet där utvecklingsaktörerna i Skåne gemensamt 
hittar formerna för hur planeringsprocessen ska se ut 
och bygger vidare på det samarbete som finns.

Efter en ändring i Plan- och bygglagen (PBL) 7 kap om 
regional planering 2019 har Region Skåne ansvar för att 
ta fram en regionplan. Planen ska vara vägledande för 
beslut i den efterföljande kommunala planeringen och 
bland annat ange grunddragen för användning av mark- 
och vattenområden, verka för insatser som kan bidra till 
att det långsiktiga behovet av bostäder kan tillgodoses 
samt verka för insatser som kan bidra till att minska 
länets klimatpåverkan och dess effekter.

I Skåne har det sedan länge bedrivits ett arbete med 
den fysiska planeringens regionala dimension. Genom 
Strukturbild för Skåne har ett samarbete funnits sedan 
2005 utifrån en önskan om en utvecklad dialog kring 
samhällsplanering på regional nivå. Arbetsprocessen har 
formats gemensamt av Region Skåne och de skånska 
kommunerna.

Region Skånes roll
Region Skåne har en särskild roll som regionplane- 
organ och planupprättare men också som genomförare 
av planen utifrån det regionala utvecklingsuppdraget, i 
egenskap av sjukvårdsaktör, fastighetsägare och fast-
ighetsutvecklare, kollektivtrafikmyndighet och andra 
statliga och lagstiftade uppdrag. Härigenom har Region 
Skånes agerande en påverkan på den fysiska plane-
ringen och samhällsutvecklingen. Vilken roll Region 
Skåne har i genomförandet av planen, tillsammans 
med andra aktörer, tydliggörs i genomförandedelen av 
Regionplan för Skåne 2022–2040.

Regionala värden 
Skånes attraktionsförmåga bygger på att regionens 
funktionalitet upprätthålls och utvecklas samtidigt 
som viktiga värden värnas och utvecklas. Den fysiska 
planeringen ska ta hänsyn till allmänna intressen enligt 
plan- och bygglagen samt visa hur riksintressen enligt 
miljöbalken har tillgodosetts.  Regionplanens intention 
är att dessa intressen inte ska påverkas negativt utan ses 
som en tillgång för Skåne.  

Regionplan för Skåne 2022 – 2040 bygger i sin helhet 
på ambitionen att utveckla Skåne genom att stärka de 
allmänna intressena. Regionplanen ligger på en regional 
strategisk och strukturell nivå och det är därför av större 
nytta om den efterföljande planeringen visar hur riksin-
tressena har tillgodosetts.  Planförslaget och dess utveck-
lingsinriktning om det flerkärniga Skåne, syftar till ett 
effektivt markutnyttjande som samtidigt tar hänsyn till 
Skånes viktiga värden. Utmaningarna i regionplanen 
belyser viktiga regionala värden som behöver vägas mot 
varandra i den översiktliga planeringen.  

I Skåne finns flera viktiga regionala värden som också 
är riksintressen och allmänna intressen. Dessa är 
anläggningar för energiproduktion och -distribution, 
kommunikationer, vattenförsörjning, avfallshantering 
och totalförsvaret, samt jord- och skogsbruk av natio-
nell betydelse, yrkesfiske, naturvård, kulturmiljövård, 
friluftsliv och tätortsnära grönområden. Dessutom 
är rörligt friluftsliv, högexploaterad kust och Natura 
2000-områden områden av riksintresse med särskilda 
bestämmelser i miljöbalken. 

Region Skåne vill fortsätta utreda och utveckla de regi-
onala värdena som är viktiga för Skånes utveckling och 
funktionalitet. Dessa kan både vara riksintressen och 
allmänna intressen men kan också vara andra värden.  
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Målbild
Regionplanen ska vara ett verktyg för att stärka Skånes 
utveckling som flerkärnig arbetsmarknads- och bostads-
region med minskad klimatpåverkan och anpassning 
till ett förändrat klimat.  Regionplanen ska bidra till 
att uppnå ett långsiktigt hållbart samhälle där biolo-
gisk mångfald och ekosystemtjänster är förutsättningar 
för den goda livsmiljön. Regionplan för Skåne är en 
gemensam grund som underlättar samordning av 
fysiska strukturer över kommungränserna och bidrar 
till att skapa ett sömlöst Skåne för invånarna. Det är ett 
arbete där Region Skåne och de skånska kommunerna 
tillsammans planerar det framtida Skåne i mellankom-
munala och regionala frågor.

Målår
Regionplan för Skåne har ett långsiktigt perspektiv med 
målår 2040 och utblick mot 2050. Förändringar i den 
fysiska miljön tar tid och är ofta bestående. En god 
framförhållning och att arbeta med förankring under 
lång tid är därför nödvändigt. Eftersom regionplanen 
ska vara vägledande för den efterföljande kommunala 
planeringen måste den valda tidshorisonten ta höjd för 
den fysiska planeringens förutsättningar.

Trender
Trender belyser avgörande företeelser i samhällsutveck-
lingen. I detta avsnitt lyfts de trender som har störst 
inverkan på den fysiska planeringen inom ramen för 
målbilden och målåret.

Globalisering och ökad 
regional integration 
Minskade kostnader för transport och informations-
överföring har under de senaste decennierna skapat 
en alltmer sammanknuten värld där människor, varor, 
kapital, tjänster och information kan distribueras och 
röra sig allt enklare. Detta medför en mer gemensam 
ekonomi, kultur och politik samt att information sprids 
allt snabbare. Globaliseringen innebär ett ökat utbyte 
med omvärlden men också en ökad konkurrens om 
talangattraktion och etableringar av företag.

Skåne är en del av Öresundsregionen, som har över 
fyra miljoner invånare och en internationell flygplats. 
Dessutom är Skåne en port mellan Sverige och det 

kontinentala Europa. Dessa geografiska förhållanden 
gör kopplingen till omvärlden till en viktig utvecklings-
förutsättning för Skåne. 

Förmågan att dra nytta av omlandets kritiska massa, 
utveckla en gemensam gränsregional arbetsmarknad och 
hantera utmaningar i form av större transportflöden och 
miljöbelastningar är avgörande för Skåne. Det innebär 
att den fysiska planeringen måste se utanför Skånes  
geografiska gränser och att samarbetet med våra grann-
regioner, i och utanför Sverige, blir allt viktigare. 

Handelsutbytet med Europa är av stor och ökande bety-
delse. Transittrafiken är omfattande eftersom en stor del 
av Sveriges och Skandinaviens varuflöde går via Skåne. 
Trafiken har ökat kraftigt och förväntas öka ännu mer i 
samtliga TEN-T-hamnar (transeuropeiska transportnät-
verket). Trafiken förväntas även öka som en konsekvens 
av att Fehmarn Bältförbindelsen öppnar 2029. Det 
innebär ett större tryck på infrastrukturen och behov av 
ökad kapacitet, både över Öresund och vidare norrut i 
Sverige. Dessutom behöver en större del av godset flytta 
över till sjöfart. Skåne är en mycket viktig hamnregion 
för Sverige med betydande och ökande godsflöden. 
Hamnarna i Helsingborg, Malmö, Trelleborg och Ystad 
är viktiga strategiska noder för godstransporter till, från 
och genom Skåne. 
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En ökad tillgänglighet till norra Tyskland ger stora 
möjligheter att starkare koppla samman Skåne med 
Tyskland och det kontinentala Europa. Det kommer 
att underlätta arbetspendling och öka möjligheterna för 
samverkan inom forskning och utveckling, till exempel 
mellan MAX IV, ESS och dess systeranläggningar  
i Hamburg.

I en internationell jämförelse är Sverige en kvalificerad 
kunskapsekonomi och för att kunna behålla denna 
position krävs att fler klarar gymnasiet, att dimensione-
ring och planering av utbildningssystemet bättre svarar 
mot arbetsmarknadens behov, att fler utbildar sig inom 
bristyrken och att livslångt lärande blir en naturlig del 
av arbetslivet. 

Regionsamverkan Sydsverige

STRING

Greater Copenhagen

Göteborg

Köpenhamn

Hamburg

Stockholm

Oslo

Skåne och omvärlden. Ur ett globalt perspektiv är Skåne en liten region sett till invånarantal. För att öka regionens konkurrenskraft 
spelar samarbete och gemensamt strategiarbete över region- och landsgränser en avgörande roll. Viktiga samarbeten som Region 
Skåne ingår i med koppling till fysisk planering är Greater Copenhagen med fokus på bland annat infrastruktur och Life Science, 
STRING-samarbetet som syftar till att stärka den ekonomiska tillväxten och säkra en hållbar samhällsutveckling i korridoren 
mellan Hamburg och Oslo samt Regionsamverkan Sydsverige där regionerna i södra Sverige samverkar inom infrastruktur, kultur, 
kollektivtrafik samt arbetsmarknad och kompetensförsörjning.
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Klimatpåverkan, anpassning 
och energiomställning
Klimatförändringarna orsakade av människan är vår tids 
största utmaning och en negativ trend vi ännu inte 
lyckats bryta. Världens länder har genom Parisavtalet 
enats om att begränsa den globala temperaturökningen 
till högst 2 grader, med ambitionen om högst 1,5 grader 
för att begränsa oåterkalleliga konsekvenser. Sveriges 
långsiktiga klimatmål innebär att utsläppen av växthus-
gaser inom Sveriges gränser ska nå netto-noll senast år 
2045. I Skåne är målet en minskning med 80 procent 
från 1990 till 2030. Sedan 1990 har Sveriges utsläpp 
minskat med ungefär 29 procent vilket innebär att över 
50 procent utsläppsminskning återstår fram till 2045. 
För att nå denna målsättning behöver utsläppen minska 
i betydligt snabbare takt än hittills. Behovet av nya 
lösningar för energi och transporter är stort. För att 
minska utsläppen krävs en omställning av energisystemet 
till fossilfria källor. Här blir samhällsplaneringen 
avgörande för utvecklingen.

Klimatförändringarna har och kommer att ha stora 
effekter på Skåne. Det innebär framför allt ändrade 
nederbördsmönster, ökade temperaturer och höjda 
havsnivåer, men också förlust av ekosystemtjänster och 
biologisk mångfald. Klimatanpassning av kustområdena 
kommer att vara av särskild vikt för Skånes del eftersom 
tre fjärdedelar av Skånes yttre gräns är kust där speciellt 

sandstränderna är erosionsdrabbade. Samhällsplane-
ringen behöver rikta in sig på att möta förändringarna 
och därmed minska sårbarheten i samhället. 

Medvetenheten och insikten i hela samhället ökar om 
att en omställning behövs och nödvändigheten i att 
snabbt nå uppsatta mål. Erfarenheter från pandemin har 
visat att snabba omställningar är möjliga att genomföra. 
Lärdom och erfarenheter från detta bör tas tillvara för 
att begränsa klimatkrisen.

Utsläpp av klimatpåverkande gaser (1000 ton/år) i Skåne 1990-2018
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Källa: Nationella emissionsdatabasen, RUS

Produktanvändning (inkl. lösningsmedel)

Avfall (inkl. avlopp)

Jordbruk

Egen uppvärmning av bostäder och lokaler

El och fjärrvärme

Industri (energi och processer)

Arbetsmaskiner
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Demografiska förändringar 
och urbanisering
Världens befolkning fortsätter att öka, dock något lång- 
sammare än de senaste åren. Människor blir friskare och 
äldre, vilket gör att andelen äldre ökar. Detta påverkar 
både den ekonomiska utvecklingen och den sociala struk- 
turen, men skapar också ett ökat tryck på välfärdssystemen.

Sedan början av 1980-talet har Skånes folkmängd ökat 
i snabbare takt än i riket som helhet, främst för att 
inflyttningen till Skåne från utlandet har varit större än 
rikssnittet. Under 2015–2019 var folkökningen i Skåne 
rekordhög, i genomsnitt 1,3 procent per år. Under 
2020 bromsade befolkningsökningen dock in på grund 
av pandemin. Under den kommande tioårsperioden 
förväntas andelen äldre och yngre öka i Skåne medan 
andelen i arbetsför ålder förväntas minska. Det innebär 
att varje förvärvsarbetande kommer att behöva försörja 
allt fler. Åldersstrukturen skiljer sig mellan Skånes 
västra och östra sida, vilket påverkar den naturliga 
folkökningen. I västra Skåne, framför allt i sydväst, är 
befolkningen yngre och det föds många barn, vilket 
ger en naturlig folkökning. Den östra sidan av Skåne 
har nästan ingen naturlig folkökning. Västra Skåne har 
därmed haft en mer gynnsam demografisk utveckling 
utifrån den framtida arbetskraftsförsörjningen.

Sverige har under lång tid präglats av ökad urbanisering. 
Befolkningstillväxten i Skåne sker framförallt i de större 

städerna och dess omland, vilket ökar de demografiska 
skillnaderna mellan stad och landsbygd. Att säkerställa 
en god samhällsservice på landsbygden i Skåne kan 
komma att bli en allt viktigare fråga framöver. Det stäl-
ler krav på en genomtänkt samhällsplanering, men även 
på att det finns ekonomiska förutsättningar.

Befolkningsutveckling i Skåne, prognos för 2029 och utblick till 2050.
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Befolkningsförändring i Skånes tätorter (vänster) och befolkningsförändringen relativt Skånes 
befolkningstillväxt (höger) mellan 2010 och 2018.

Öppna kartan som PDF här.

Försörjningskvot per kommun 2018. Försörjningskvoten för Skåne år 2018 är ungefär 85. Det innebär att för 
varje 100 personer i ålder 20-64 finns 85 personer som inte är i arbetsför ålder.

Öppna kartan som PDF här.
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Skillnader i livsvillkor
Den ekonomiska standarden har ökat stadigt i Sverige 
men ökningen är ojämnt fördelad. De ekonomiska 
skillnaderna har ökat mellan dem som har arbete och 
dem som inte har det. Likaså har den kraftiga upp-
gången i kapitalinkomsterna framför allt kommit de 
övre inkomstskikten till del. Den växande andelen äldre 
påverkar också de ökande klyftorna och det finns allt 
fler pensionärer med låg inkomst. Utrikesfödda och 
ensamstående kvinnor med barn är andra grupper med 
låg inkomst som bidrar till allt större skillnader mellan 
olika gruppers levnadsstandard.

Hälsoskillnaderna är stora i EU, liksom i Sverige och 
i Skåne. Trots ett prioriterat arbete med att minska 
sociala skillnader i hälsa har dessa kvarstått och i vissa 
fall ökat. Region Skånes folkhälsoenkät 2019 visade 
att skillnaden i förväntad återstående medellivslängd 
mellan grupper med kort respektive lång utbildning har 
ökat sedan början av 1990-talet. Mellan olika kommu-
ner i Skåne skiljer sig befolkningens medellivslängd 
med som mest drygt fyra år. Personer med låg utbild-
ningsnivå och de som står utanför arbetsmarknaden 
har i de flesta fall sämst hälsa. I dessa grupper ses oftare 
riskbeteenden avseende låg fysisk aktivitet, rökning, 
alkoholvanor och matvanor.

Även på bostadsmarknaden i Skåne har ojämlikheten  
ökat, liksom i övriga Sverige. Det finns ett glapp 
mellan det demografiska behovet av bostäder och den 
köpkraftiga efterfrågan som driver bostadsbyggandet. 
Glappet förväntas öka framöver. Det finns också ett 
historiskt underskott på bostäder på grund av ett för 
lågt byggande under många år. Trots ett högt bostads-
byggande under de senaste åren står detta i ett historiskt 
perspektiv för ett litet procentuellt tillskott årligen. Den 
höga byggtakten skapar inte tillräcklig rörlighet i det 
befintliga beståndet för att hushåll med låga inkomster 
ska kunna få, och behålla, en bostad. Personer med 
låga inkomster har det svårast på bostadsmarknaden. 
Det gäller framför allt ungdomar och nyanlända. En 
genomtänkt samhällsplanering kan bidra till att lösa 
utmaningarna.
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Andel med bra självskattad hälsa uppdelat på kön och utbildningsnivå.

Andel med bra självskattad hälsa i Skånes kommuner. Öppna kartan som PDF här.
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Digitalisering
Digitaliseringen är en av de stora trenderna som 
förändrar förutsättningarna i vår omvärld. De senaste 
årtiondena har det skett stora digitala förändringar på 
arbetsmarknaden och inom välfärdstjänster.

I det allt mer digitaliserade samhället krävs också insat-
ser för att alla ska ha samma möjlighet att tillgodogöra 
sig information och ta del av samhällstjänster. Annars 
riskerar delar av befolkningen att hamna i ett digitalt 
utanförskap. Att planera för den digitala infrastrukturen 
är en viktig del i det strategiska arbetet med att skapa 
hållbara fysiska strukturer som gör det möjligt att bo, 
leva och verka i hela Skåne.

Fortsatt digitalisering och automatisering leder till hög 
strukturomvandling i arbetsmarknadens mellanskikt. 
Den framtida arbetsmarknaden kommer att efterfråga 
nya kompetenser som idag inte ens kan anas och kon-
kurrensen på den globala marknaden är knivskarp. 
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Trendskiften på grund av pandemin
Det är inte omöjligt att kartan delvis har ritats om på en 
del områden på grund av covid-19- pandemin. Under år 
2020 sågs en betydande nedgång i det totala resandet. 
Detta gäller i synnerhet resandet med kollektivtrafik 
som har minskat till förmån för resor med bil, cykel 
och gång. Framförallt minskade resandet till och från 
skolor och arbetsplatser, på grund av det ökade hemar-
betet och distansundervisningen. På bostadsmarknaden 
har intresset ökat för hus framför lägenheter samt för 
större bostäder framför mindre. Det finns också tecken 
på att viljan att bosätta sig längre bort från storstaden 
har ökat. Om människor fortsätter att arbeta hemifrån 
i hög utsträckning även efter pandemin kan viljan att ta 
ett arbete som ligger långt från hemmet öka. Detta kan 
leda till att fler bosätter sig i stadsnära landsbygd samt i 
landsbygd. Om befolkningskoncentrationen jämnas ut 
i länet, kan det innebära att det blir lättare att leverera 
kostnadseffektiv och god samhällsservice i en större 
geografi. 

Ett ökat distansarbete kan också innebära att trenden 
med aktivitetsbaserade arbetsplatser förstärks betydligt, 
vilket kan leda till att företagens behov av kontorsyta 
minskar. Likaså kan den ökade internethandeln under 

pandemin betyda, om det är en långsiktig förändring, 
att behovet av butikslokaler minskar. Om styrkan i 
dessa trender består kan det medföra nya utmaningar 
för planeringen av städer. En ökad internethandel 
kan också medföra utmaningar avseende logistik och 
miljömässig hållbarhet på grund av en stor ökning av 
godstransporter till slutkund. En möjlig konsekvens 
är även påverkan på avfallshanteringen då mängden 
förpackningar för transport av varor ökar.

Under pandemin har intresset för friluftsliv och vistelse 
utomhus växt. Antalet besökare i naturen har ökat 
kraftigt med tidvis överbelastning i populära områden 
och det har uppstått problem med trängsel, parkerings-
problem, slitage och nedskräpning som följd. 

Om de förändringar som har ägt rum under pandemin 
är trendskiften eller inte, och hur starka dessa trendskif-
ten i så fall är, kan man än så länge bara spekulera om. I 
takt med att pandemin klingar av och allt fler vaccineras 
kommer bilden att klarna. Utvecklingen kommer att 
följas upp i genomförande och aktualisering av Region-
plan för Skåne 2022-2040.
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Utmaningar för Skåne
Detta avsnitt belyser utmaningar och målkonflikter som bedöms ha betydelse för den fysiska planeringen i Skåne. 
Regionplanen föreslår inriktningar och övergripande avvägningar mellan olika intressen och förhållningssätt som 
ska användas som vägledning i den efterföljande planeringen. Följande utmaningar utgör förutsättningar för  
den regionala fysiska planeringen:

1) att motverka skillnader och samtidigt 
verka för goda livsmiljöer för alla
Samhällsplaneringen behöver skapa förutsättningar för 
goda livsmiljöer, där tillgången till natur och rekreation 
är säkrad samt främja goda, hållbara levnadsmönster 
som motverkar ohälsa. Socioekonomiska förutsätt-
ningar avspeglar sig såväl i boendestandard, hälsa och 
livslängd som i utbildnings- och inkomstnivå. Även 
kopplat till utbildning finns det skillnader som är 
viktiga att ta hänsyn till, till exempel har kvinnor under 
en längre tid haft en högre genomsnittlig utbildnings-
nivå än män, både i Stockholmsregionen och i riket. 
Skillnaden i utbildningsnivå mellan män och kvinnor 
har dessutom ökat över tid. 

Stora skillnader minskar tilltro och tillit till demokra-
tiska institutioner och bidrar till sociala motsättningar 
och oro. Den fysiska planeringen kan inte ensam skapa 
ett socialt hållbart och inkluderande samhälle, men den 
kan bidra till att dämpa boendesegregationens konse-
kvenser och skapa bättre förutsättningar för integration 
och en hälsosam livsstil.

2) att skapa en välmående miljö och 
samtidigt möjliggöra hållbar tillväxt
Genom att planera utifrån ett helhetsperspektiv med 
hållbar mark- och vattenanvändning finns det möjlighet 
att skapa en välmående miljö med fungerande ekosys-
tem och biologisk mångfald, samtidigt som regional till-
växt möjliggörs. Samhällsplaneringen måste skapa möj-
ligheter som minskar avtrycken på miljön och klimatet, 
då det kommer att krävas en omställning inom bland 
annat resande och transporter, byggande, konsumtion, 
livsmedelsproduktion och energiförsörjning.

I södra delen av Sverige produceras för lite el i förhål-
lande till antalet hushåll och företag i området och till 
elanvändningen. Skåne är därför beroende av elöverfö-
ring från andra delar av Sverige och från grannländerna, 
vilket innebär en högre risk för effektbrist än i övriga 
landet. Stamnätets ledningar för överföring av el från 
norra Sverige har dessutom en begränsad överföringska-
pacitet till södra Sverige, vilket ofta sammanfaller med de 
timmar på dygnet när elbehovet är som störst. Samhället 
behöver energi för produktion och distribution av varor 
och tjänster samt transporter. Graden av självförsörjning 
av el är inte bara en resurs- eller näringslivsfråga utan 
även en långsiktig säkerhetsfråga för Skåne.

1716 ( 2864 )



PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR  |  Utmaningar för Skåne

19

Regionplan för Skåne 2022–2040 

3) att säkerställa en ökad tillgänglighet 
i regionen och samtidigt ställa om till 
ett hållbart, innovativt transportsystem
Transportsektorns utmaning är att minska energian-
vändningen och klimatpåverkan samt att ställa om till 
ett fossilfritt transportsystem, samtidigt som kraven 
på ökad regional tillgänglighet ökar. Det kommer att 
vara nödvändigt att fortsätta överflyttningen av både 
person- och godstransporter till järnvägen för att klara 
utmaningen. Utvecklingen av järnvägssystemet hindras 
dock av kapacitetsbrist, eftersatt underhåll och långa 
investeringsprocesser, vilket skapar sårbarhet i syste-
met. Teknikutveckling, digitalisering och elektrifiering 
av transportsystemet kan bidra till att möta kraven 
på ett hållbart transportsystem. Samhällsplaneringen 
kan främja en helhetssyn på utvecklingen av bebyg-
gelse kopplad till utveckling av transportsystemet. Det 
kommer att behövas en effektiv markanvändning där 
kollektivtrafiken är strukturbildande.

4) att skapa förutsättningar för 
växande städer och samtidigt utveckla 
den flerkärniga ortsstrukturen
Skånes utveckling går mot en mer fåkärnig struktur med 
en stark tillväxt i sydvästra Skåne. Det är en utmaning 
att kunna gynna snabbt växande storstäder och samti-
digt stärka den flerkärniga ortsstrukturen. Båda delarna 
behövs för att stärka regionens attraktivitet och konkur-
renskraft. Det finns stora skillnader mellan Skånes olika 
delar och kommunerna står inför olika utmaningar och 
möjligheter. Det kommer att behövas samverkan kring 
gemensamma utmaningar och nyckelfrågor framöver 
samtidigt som de skilda förutsättningarna bemöts. Stora 
samhällsinvesteringar behöver användas kostnadseffek-
tivt, men det är också viktigt att säkra att värden som är 
svåra att kvantifiera inte nedprioriteras och går förlorade.
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5) att stärka Skånes globala 
konkurrenskraft och samtidigt satsa 
på ökad integration med omvärlden
Kopplingen till omvärlden blir allt viktigare. Ökade 
transportflöden kräver infrastrukturinvesteringar som 
i sin tur ställer stora krav på samhällsplaneringen men 
också på medfinansiering i ett läge där regioner och 
kommuner har en alltmer ansträngd ekonomi. Fler 
nationer väljer att sluta sig mot omvärlden vilket kan 
påverka möjligheten att resa och handla. Globala kriser 
som pandemier och ett förändrat säkerhetspolitiskt läge 
kan påverka vår möjlighet att interagera med omvärlden. 
För Skåne som gränsregion är det nödvändigt att fortsätta 
samarbeta för att överbrygga kvarvarande gränshinder. 
Ett fortsatt nationellt och internationellt samarbete, 
ett utvecklat samarbete med grannregioner och övriga 
svenska storstadsregioner kommer att vara viktigt för att 
möta den ökade konkurrensen om arbetskraft och talang. 

Samtidigt som Skåne har Sveriges lägsta sysselsättnings-
grad, har många företag svårt att hitta rätt kompetens 
för att kunna utvecklas. Även inom offentlig sektor 
råder stor brist på utbildade i till exempel pedago-
giska yrken och sjukvårdsyrken. I sviterna av corona-
pandemin har det uppstått ett stort behov av omställ-
ningsförmåga för individer på arbetsmarknaden. Den 
geografiska tillgängligheten till utbildning har mycket 
stor betydelse för benägenheten till vidareutbildning 
och omställning. 

6) att skapa förutsättningar för 
både bebyggelseutveckling och 
en hållbar markanvändning  
Ett effektivt markutnyttjande med förtätad bebyggelse 
skapar förutsättningar för hållbara samhällen med 
hög servicegrad som inte har negativ påverkan på 
uppfyllelse av miljökvalitetsnormerna för luft, buller 
och vatten. Konkurrensen om marken kommer att 
öka i takt med ökad befolknings  tillväxt och utvecklad 
transportinfrastruktur. För att säkerställa den biologiska 
mångfalden, livsmedels försörjningen, hushållning med 
naturresurserna och klimatanpassningen behövs ett 
effektivt markutnyttjande, skydd av värdefull natur och 
kulturmiljöer, avsättning och utveckling av mångfunk-
tionella ytor för fördröjning och rening av vatten samt 
hushållning med jordbruksmark och grön- och vatten- 
områden. Behovet av att tillföra nya strukturer och 
byggnader behöver analyseras och genomförandet vara 
mer resurssnålt för en effektivare användning av mark- 
och vattenresurser. Klimatanpassning av kustområdena 
kommer att vara av särskild vikt för Skånes del eftersom 
tre fjärdedelar av Skånes yttre gräns är kust där speciellt 
sandstränderna är erosionsdrabbade. 
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7) att motverka klimatförändringar 
samtidigt som Skåne utvecklas  
För att konkretisera klimatutvecklingen används klimat- 
scenarier. Med hjälp av antaganden beräknas det hur 
stora utsläppen kan komma att bli. Olika klimatsce-
narier kräver olika beredskap och samhällsplaneringen 
behöver därför ha beredskap för flera möjliga utfall. För 
Skåne innebär detta att vi behöver planera och bygga 
en robust struktur som bygger på en större andel lokal 
försörjning utifrån de förutsättningar som finns i Skåne. 
Det som planeras och byggs ska vara hållbart över lång 
tid framöver och skapa förutsättningar för hälsosamma 
livsmiljöer. Även befintliga miljöer behöver anpassas till 
ett förändrat klimat. 

Förlusten av arter, naturtyper och ekosystem är ett 
accelererande problem på global nivå och i det skånska 
landskapet finns utmaningar med att bevara den biolo-
giska mångfalden. Monokulturer i jord- och skogsbruk 
leder till undanträngningseffekter som hotar och mins-
kar den biologiska mångfalden. Samhällsplaneringen 
kan fungera som verktyg för att bevara och utveckla den 
biologiska mångfalden och stärka ekosystemtjänsterna.

Ett förändrat klimat väntas leda till både kraftigare 
skyfall respektive varmare sommarperioder utan neder-
börd. Med en stigande havsnivå och utebliven landhöj-
ning ökar risken för stranderosion längs Skånes kuster. 
Stranderosion är redan idag problematiskt för flera av 
Skånes kommuner och denna utmaning konstateras i 
den nationella strategin för klimatanpassning.

Vid ett förändrat klimat och yttre påverkan behöver den 
lokala försörjningen av bland annat energi och livs-
medel öka för att Skåne ska vara en robust och attraktiv 
region. Skåne är en viktig region för livsmedelsproduk-
tion samtidigt som regionen har hög befolkningstäthet, 
som kommer att öka ytterligare. Ändrade förutsättningar 
för jordbruket med högre tryck på vattenresurserna och  
mer extremt väder, samt fortsatt exploatering av jord-
bruksmark påverkar såväl den nationella och den regio-
nala livsmedelsförsörjningen som näringslivet i Skåne.
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8) att säkerställa ett motståndskraftigt 
Skåne och utveckla ett attraktivt Skåne 
Den regionala utvecklingsstrategin Det öppna Skåne 
2030 fastslår att Skåne ska vara en motståndskraftig 
region som genom flexibilitet, mångfald, anpassnings-
förmåga och robusthet har en förmåga att förebygga 
och hantera både kända och okända påfrestningar. Den 
fysiska planering är en viktig del i att skapa förutsätt-
ningar för ett säkert och tryggt samhälle och för att 
bygga upp förmågan att hantera såväl väntade som 
oväntade påfrestningar som sträcker sig från fredstida 
kriser till totalförsvarets utmaningar.  

Ett krisberedskaps- och totalförsvarsperspektiv behöver 
därför beaktas och integreras i den fysiska planeringen 
på kort och lång sikt. Detta ställer krav på dialog och 
samverkan i frågor om krisberedskap, totalförsvar och 
fysisk planering samt åtgärder och lösningar där flera 
aktörer, såväl offentliga som privata, gör gemensamma 
satsningar över organisatoriska och geografiska gränser.

Den fysiska planeringen måste främja en motstånds-
kraftig region som även bidrar till målen för det civila 
försvaret. I detta avseende är skyddet av verksamhe-
ter, tjänster eller infrastruktur som är nödvändiga för 
samhällets grundläggande behov, värden eller säkerhet 
centralt. Utöver detta handlar det även exempelvis om 
att befolkningen kan utrymmas och att behovet av till-
gänglighet och framkomlighet för utryckningsfordon  
och militära transporter beaktas. Vidare att skapa 
förutsättningar för självförsörjning av livsmedel, lokal 
energiproduktion eller genom fysiska åtgärder bidra till 
utveckling av lokalsamhällen där människor är trygga 
och har tillit till varandra. En motståndskraftig region 
har även förmågan att hantera gråzonssituationer; 
ett tillstånd då det inte formellt är krig men statliga 
antagonister genomför angrepp mot den civila delen av 
samhället för att avsiktligt störa samhällets funktionali-
tet eller påverka opinioner, beslutsfattare och demokra-
tiska processer. 

Sammantaget är det centralt att regioner har en 
inneboende robusthet och uthållighet samt förmåga 
att anpassa sig och återställa funktionaliteten efter en 
påfrestning. Det är därför viktigt att genom tydliga 

processer och samverkan mellan samhällsplanerare och 
beredskapssamordnare integrera krisberedskaps- och 
totalförsvarsperspektivet i planeringsprocessen. 

Länsstyrelsen har det geografiska områdesansvaret för 
krisberedskapen och totalförsvarets civila delar på regio-
nal nivå varför samverkan mellan region och Länsstyrel-
sen även är centralt.
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Mål, planer och program
En mångfald av mål genomsyrar de regionala utveck-
lingsstrategiska planerna och programmen. De kommer 
att vara framträdande i regionplanen på olika sätt.  
I detta avsnitt beskrivs först kopplingen till regionala 
utvecklingsstrategin som utgångspunkt då regionplanen 
är en områdesstrategi till regionala utvecklingsstrate-
gin. Sedan redogörs för de internationella, nationella 
och regionala målen utifrån ämnesområde i alfabetisk 
ordning.

Det kan nämnas att det i regionplanen enligt lagstift-
ningen ska framgå hur riksintressen har tillgodosetts. En 
regionplan kan inte hantera alla kommunala och lokala 
intressen och därför måste ytterligare avvägningar göras 
i den efterföljande planeringen. På regional nivå hand-
lar det om att peka på inriktningar och övergripande 
avvägningar mellan olika intressen och förhållningssätt 
som vägledning i den efterföljande planeringen. Regio-
nala värden hanteras löpande i planen som stöd till den 

efterföljande kommunala planeringen.

Lokal nivåRegional nivåNationell nivåInternationell nivå

• Delregionala strukturplaner

• Översiktsplaner

• Riktlinjer för bostadsförsörjning

• Agenda 2030

• Parisavtalet

• EU:s gemensamma   
 jordbrukspolitik (CAP)

• De svenska miljömålen

• De svenska energi- och klimatmålen

• Nationell plan för transportsystemet

• Barnkonventionen

• Politik för gestaltad livsmiljö

• Nationell klimatanpassningsstrategi

• Nationell strategi för hållbar 
 vindkraftsutbyggnad

• Nationella friluftsmål

• Nationell strategi för cirkulär ekonomi

• Nationella mål för jämställdhet

• Nationella mål för 
 funktionshinderpolitik

• Nationella mål för folkhälsa

• Nationella bredbandsstrategin

• Mål för det civila försvaret

• Regional utvecklingsstrategi

• Strategi för ett hållbart transport-
 system i Skåne

• Skånebilden

• Regional transportinfrastrukturplan 

• Trafikförsörjningsprogram för Skåne

• Skånska åtgärder för miljömålen

• Klimat- och energistrategi för Skåne

• Ett jämställt Skåne

• Klimatmål för Skåne

• Den skånska livsmedelsstrategin 2030

• Regional skogsstrategi

• Naturvårdsstrategi för Skåne  
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Regionala mål

Regional utvecklingsstrategi –  
Det öppna Skåne 2030
Den regionala utvecklingsstrategin beskriver en gemen-
sam vision om hur Skåne ska utvecklas till 2030. Fysisk 
planering är en del av utvecklingen och regionplanen 
kopplar den regionala utvecklingsstrategin Det öppna 
Skåne 2030 till den fysiska planeringen för Skånes 
utveckling.

Visionen konkretiseras i sex stycken visionsmål som i 
sin tur har underrubriker som beskriver hur dessa ska 
nås. Flera av visionsmålen ger en riktning för regionpla-
nens innehåll, särskilt att Skåne ska vara en stark hållbar 
tillväxtmotor, att mångfalden av goda livsmiljöer ska 
stärkas och att Skåne ska ha en god miljö och en hållbar 
resursanvändning. Regionplan för Skåne vägleder hur 
detta ska genomföras i den fysiska planeringen på regio-
nal och mellankommunal nivå.

Regional utvecklingsstrategi – Det öppna Skåne 2030
Det öppna Skåne 2030

”Skåne är hållbart, vilket innebär att både männ-
iskan och platsen mår bra. Skåne är en förebild 
i klimatarbetet och en motor för teknikutveckling 
och innovation där åtaganden enligt Parisavtalet 
är en drivkraft. 

Här har alla människor likvärdiga möjligheter 
att förverkliga sina mål i livet. Att vara delaktig 
i samhället och engagera sig i den gemensamma 
framtiden är en självklarhet. Demokratin fungerar 
genom att ett brett spektrum av uppfattningar 
välkomnas. 

Här finns livskvalitet, trygghet och framtidstro. 
Mångfalden är ett starkt signum, vilket innebär 
respekt för allas livsval och åsikter. I Det öppna 
Skåne rör sig människor fritt över gränserna mel-
lan regioner och länder. Integrationen tillvaratar 
nya kompetenser för Skånes utveckling. Här finns 
något för alla: människor, upplevelser, arbete, 
kultur, rekreation, idrott, kapital, nya idéer, 
entreprenörskap, utbildning, god miljö, natur, 
dofter och smaker. Allt byggt på en grund av miljö-
mässig, social och ekonomisk hållbarhet, de tre 
hållbarhetsdimensionerna i FN:s Agenda 2030 
som utgör grunden för hållbar utveckling.”
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Färdplan för framtidens hälsosystem
Färdplanen för framtidens hälsosystem anger färdrikt-
ning för omställningsprocessen med målbilden bättre 
hälsa för fler och ska tydliggöra hur de befintliga 
resurserna ska kunna användas på bästa tänkbara sätt på 
lång sikt. Planen beslutades av regionfullmäktige våren 
2020. Redan idag behöver planering påbörjas för hur till 
exempel akutsjukvården ska struktureras 2040. Föränd-
ringsarbetet kommer att påverka innehållet i hälso- och 
sjukvården men också formerna för hur hälso- och 
sjukvård bedrivs. 

Mer hälso- och sjukvård kommer att ske genom digitala 
lösningar, mer kommer att ske i hemmet och nära 
patienten, vården kommer också att i ökad utsträckning 
nivåstruktureras. Detta påverkar den digitala infrastruk-
turen, exempelvis genom behovet av utbyggd och säker 
struktur avseende bredband, men också planeringen 
av till exempel bostäder. Gränssnittet mellan de olika 
delarna i kedjan, speciellt i förhållandet mellan kom-
mun och region kommer vara viktigt för utvecklingen 
mot framtidens hälsosystem och förverkligande av 
målet med ett sömlöst Skåne.

Agenda 2030 för hållbar utveckling 
FN:s globala hållbarhetsagenda omfattar 17 mål och 
sätter tre utmaningar i fokus: att minska extrem fattig-
dom, att minska ojämlikheter och orättvisor samt att 

lösa klimatkrisen. Liksom i Skånes regionala utveck-
lingsstrategi kräver regional fysisk planering att arbetet 
går i linje med dessa mål för att skapa en hållbar utveck-
ling. Avstämningen mot FN:s hållbarhetsmål sätter det 
regionala arbetet i ett globalt sammanhang. 

I arbetet med Regionplan för Skåne 2022 – 2040 har de 
globala målen för hållbar utveckling satts i relation till 
regionplanens planeringsstrategier och planeringsprinci-
per. På övergripande målnivå har samtliga globala mål 
en koppling mot regionplanen. Målet om utbildning 
och om jämställdhet har en sekundär koppling medan 
övriga femton har en primär koppling.  På delmålsnivå 
svarar 26 av 169 delmål mot regionplanens planerings-
principer och ytterligare 27 mot planeringsstrategierna. 
Sammanlagt är det 53 av delmålen som regionplanen 
kan svara mot.

Av särskild vikt för regionplanen är delmål 11.A som 
syftar till att ”främja positiva ekonomiska, sociala och miljö-
mässiga kopplingar mellan stadsområden, stadsnära områden 
och landsbygdsområden genom att stärka den nationella och 
regionala utvecklingsplaneringen.”

Regionplan för Skåne ska vara vägledande för den 
fysiska planeringen i Skåne. Att denna planering 
följer målsättningen i Agenda 2030 ”Ingen ska lämnas 
utanför” innebär att samtliga hållbarhetsdimensioner 
berörs – de miljömässiga, ekonomiska och sociala 

Agenda 2030 - Globala målen

Regionplanens  
planeringsstrategier

INGEN
FATTIGDOM

INGEN
HUNGER

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

GOD UTBILDNING 
FÖR ALLA

JÄMSTÄLLDHET RENT VATTEN OCH
SANITET FÖR ALLA

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

HÅLLBAR INDUSTRI, 
INNOVATIONER OCH 
INFRASTRUKTUR

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

Planeringsstrategi 1: 
 

Planeringsstrategi 2: 
 

Planeringsstrategi 3: 
 

Planeringsstrategi 4: 
 

Planeringsstrategi 5: 
 

Planeringsstrategi 6: 

Matrisen visar sambandet mellan de globala målen i Agenda 2030 och planeringsstrategierna i regionplan för Skåne 2022 - 2040 på en övergripande nivå.

Agenda 2030 - Globala målen
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dimensionerna. En fysisk planering med människan i 
centrum bidrar till ett långsiktigt hållbart Skåne, vilket 
målen i Agenda 2030 belyser och något som särskilt 
lyfts i regionplanens röda tråd. Att planera för en mer 
blandad bebyggelse, minskad segregation, skapandet av 
mötesplatser, samt förtäta och utöka grönska, prioritera 
goda gång- och cykelmiljöer, utöka tillgängligheten till 
kollektivtrafiken, skapa trygga uppväxtmiljöer och bryta 
barriärer är några exempel där regional fysisk planering 
bidrar till samtliga hållbarhetsdimensioner.  

Utgångspunkten i regionplanen är att den byggda miljön 
och dess sociala sammanhang sätter förutsättningarna 
för människors livsvillkor, men samtidigt påverkar 
individers förutsättningar och levnadsval. Hälsa och 
välmående är tätt sammankopplat med de livsvillkor 
människor har och de levnadsval man gör. Tillgång till 
en bostad, natur och rekreation, utbildning, arbete och 
transportmedel är viktiga delar i den sociala hållbar-
heten, vilket Regionplan för Skåne 2022 – 2040 är ett 
verktyg för att möjliggöra. Utvecklingsinriktningen, 
planeringsprinciperna och genomförandeprocessen i 
dialog och samverkan mellan Region Skåne, de skånska 
kommunerna och andra utvecklingsaktörer har möjlig-
het att bidra till uppfyllandet av Agenda 2030 och ett 
mer socialt hållbart Skåne.  

Vidare kan 25 av indikatorerna i Agenda 2030 användas 
i uppföljningen av regionplanen, dock med visst behov 
av att anpassa dessa till den regionala kontexten.

Bredband
Nationella bredbandsstrategin utgör grunden för en 
bredbandspolitik som ska möta människors behov av 
snabbt bredband och stabila mobila tjänster av god kva-
litet. Visionen är ett helt uppkopplat Sverige eftersom 
det skapar förutsättningar för att bo och verka i hela 
landet, driva tillväxt och innovativ produktion.

Civilt försvar
Målet för det civila försvaret är att ha förmågan att  
värna civilbefolkningen, säkerställa de viktigaste sam- 
hällsfunktionerna, upprätthålla en nödvändig för-
sörjning, bidra till det militära försvarets förmåga vid 
väpnat angrepp eller krig i vår omvärld, upprätthålla 
samhällets motståndskraft mot externa påtryckningar 
och bidra till att stärka försvarsviljan, bidra till att stärka 
samhällets förmåga att förebygga och hantera svåra 
påfrestningar på samhället i fred och med tillgängliga 
resurser bidra till förmågan att delta i internationella 

fredsfrämjande och humanitära insatser. Målen finns 
i regeringens totalförsvarsproposition Totalförsvaret 
2021–2025.

Gestaltad livsmiljö 
Politik för gestaltad livsmiljö har formulerat ambi-
tionen med ett samhällsbygge som sätter människan i 
centrum, där fler ska få bo och leva i inkluderande, väl 
gestaltade och långsiktigt hållbara livsmiljöer. Det natio-
nella målet för gestaltad livsmiljö innebär att arkitektur, 
form och design ska bidra till ett hållbart, jämlikt och 
mindre segregerat samhälle.

Klimatperspektiv
Parisavtalet: Genom Parisavtalet förbinder sig medlems- 
staterna internationellt att begränsa utsläppen av växt-
husgaser. Avtalet har ratificerats av EU och är därmed 
även styrande för klimat och energiarbetet i Sverige. 
Då resor och transporter utgör en stor del av utsläppen 
är planeringen av transportsystemet tätt kopplat till 
dessa åtaganden. Även byggindustrin har en viktig roll i 
utsläppsminskningen, genom lokalisering, energieffektiv 
produktion och energieffektiva byggnader. 

Nationell klimat- och energipolitik: Det långsiktiga 
målet för den svenska klimat- och energipolitiken är att 
Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser 
till atmosfären senast år 2045. För att nå målet har flera 
etappmål och ett särskilt sektorsmål för inrikestransporter 
beslutats. 

Nationell strategi för klimatanpassning: Den natio-
nella strategin för klimatanpassning har tagits fram för 
att hålla ihop arbetet med anpassning till ett förändrat 
klimat. Sveriges mål för klimatanpassning är att utveckla 
ett långsiktigt hållbart och robust samhälle som aktivt 
möter klimatförändringar genom att minska sårbarheter 
och ta tillvara möjligheter.

Nationell strategi för hållbar vindkraftsutbyggnad: 
Den nationella strategin för en hållbar vindkrafts- 
utbyggnad beslutades i januari 2021 och syftar till att 
skapa förutsättningar för att den framtida utbyggnaden 
av vindkraft sker på ett hållbart sätt. 

Klimat- och energistrategi för Skåne: Klimat- och energi- 
strategi för Skåne tas fram av Länsstyrelsen Skåne och 
ska ge vägledning för länets klimat- och energiarbete. 
Den innehåller regionala målsättningar och prioriterade 
åtgärdsområden för arbetet fram till år 2030.

1724 ( 2864 )



PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR  |  Mål, planer och program

27

Regionplan för Skåne 2022–2040 

Klimatmål för Skåne till år 2030 är exempelvis att ut- 
släppen av växthusgaser i Skåne ska vara minst 80 pro-
cent lägre än år 1990, att andelen resor som görs med 
cykel eller gång ska vara minst 30 procent och andelen 
resor som görs med kollektivtrafik ska vara minst 28 
procent av det totala antalet resor i Skåne, vilket även 
återfinns i Strategi för ett hållbart transportsystem i Skåne 
2050. Ett annat viktigt mål för den fysiska planeringen  
i Skåne är att utsläppen av växthusgaser från transporter 
i Skåne ska vara minst 70 procent lägre än år 2010.

Landsbygd
EU:s gemensamma jordbrukspolitik (Common Agricul-
tural Policy, CAP) tas fram vart sjunde år och ska börja 
gälla 2023. Nuvarande period tog slut 2020 och därför 
har det nationella landsbygdsprogrammet nationellt 
förlängts 2021–2022. Jordbrukspolitiken är kopplad till 
den fysiska planeringen och två av målen som föreslås  
av EU-kommissionen för den nya perioden är en 
effektiv markförvaltning och biologisk mångfald och 
odlingslandskap.

Livsmedel
Den skånska livsmedelsstrategin 2030 är kopplad 
till fysisk planering i relation till en hållbar mark- och 
vattenanvändning då Skåne bland annat ska leda vägen 
till ett hållbart livsmedelssystem. 

Miljö och natur
Nationella miljömål: De svenska miljömålen omfattar 
ett generationsmål och sexton miljökvalitetsmål med 
tillhörande etappmål. Det nationella generationsmålet, 
som slår fast att förutsättningarna för att lösa miljöpro-
blemen ska nås inom en generation, är vägledande för 
miljöarbetet på alla nivåer i samhället. 

Skånska åtgärder för miljömålen 2016-2020:  
Länsstyrelsen Skåne har i uppdrag att samordna det 
regionala arbetet med att nå de nationella miljömålen. 
För att få en mer positiv utveckling för miljön och öka 
förutsättningarna för att nå miljömålen tar Länsstyrel-
sen Skåne tillsammans med andra aktörer fram åtgärds-
programmet Skånska åtgärder för miljömålen 2016-2020. 
Fem utmaningar lyfts som särskilt viktiga: hållbara 
transporter, hänsyn till hav, sjöar och vattendrag, hus-
hållning med mark- och vattenresurser, skydd av natur- 
och kulturvärden samt hållbar konsumtion.

Nationella friluftsmål: Sedan 2012 finns det tio natio-
nella friluftsmål för att utveckla och bedriva åtgärder 

för att förutsättningarna för friluftslivet ska förbättras.  
Flera av målen hänger samman med regional fysisk 
planering såsom “Tillgång till natur för friluftsliv” 
och “Attraktiv tätortsnära natur” och särskilt “Hållbar 
regional tillväxt och landsbygdsutveckling”. Dessa mål 
kopplas till Skånes utveckling genomgående i Region-
plan för Skåne.

Nationell strategi för cirkulär ekonomi: Den natio-
nella strategin för cirkulär ekonomi från 2020 pekar ut 
fyra fokusområden, varav ett handlar om cirkulära krets-
lopp och lyfter exempelvis fram behovet av att styra 
mot att förbättra kunskapen om materialflöden i sam-
hället. Handlingsplanen för cirkulär ekonomi från 2021 
pekar ut områden som är viktiga att fokusera på kopplat 
till avfalls- och vattenhantering, vilket har betydelse för 
mark- och vattenanvändning och fysisk planering.

Regional skogsstrategi: Den skånska skogsstrategin 
bygger på det nationella skogsprogrammet och ska 
bidra till att skogen ses som en betydande möjlighet för 
att bidra till fler jobb, hållbar tillväxt och utvecklingen 
av en växande bioekonomi. Den hänger tydligt samman 
med den regionala utvecklingsstrategin och ur ett mark- 
användningsperspektiv även med regionplanen.

Naturvårdsstrategi för Skåne: Naturvårdsstrategin lyfter 
fram grön infrastruktur, vilket ger den en tydlig kopp-
ling till regionplanen. Det anges att ”en grön infrastruk-
tur ger möjlighet för arterna att finnas kvar och sprida 
sig i landskapet, samtidigt som den ger Skånes invånare 
en god tillgänglighet till natur- och grönområden”. Det 
finns också en Regional handlingsplan för grön infrastruktur 
som utgör underlag till arbetet med regionplanen.

Mänskliga rättigheter och folkhälsa
FN:s konvention om barns rättigheter har blivit svensk 
lag. Det innebär ett förtydligande av att domstolar och 
rättstillämpare ska beakta de rättigheter som följer av 
barnkonventionen. Den är ett viktigt verktyg för att 
säkerställa att barns rättigheter tillgodoses. 

De jämställdhetspolitiska målen som antogs 2006 
handlar om att jämställdhetsperspektiv ska beaktas i 
all politik som påverkar människors villkor, så att alla 
kvinnor och män, flickor och pojkar kan leva jämställda 
liv. Den fysiska planeringen skapar förutsättningar för 
livsvillkor och kan bidra till ökad jämställdhet på olika 
sätt. Även mål 5 i Agenda 2030 synliggör detta och 
beaktas i regionplanearbetet.
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Det nationella målet för funktionshinderpolitiken 
är kopplat både till barns rättigheter och de jämställd-
hetspolitiska målen och tar sin utgångspunkt i Sveriges 
internationella åtaganden om mänskliga rättigheter. I 
grunden handlar det om att människors olika behov 
och förutsättningar inte ska avgöra möjligheten till 
delaktighet. Den fysiska planeringen kan begränsa eller 
möjliggöra människors möjligheter till delaktighet i 
samhället och perspektivet måste därför alltid integreras 
i samhällsplaneringen.

Åtta nationella mål för folkhälsa finns sedan 2018 och 
har en tydlig koppling till fysisk planering på regional 
nivå. Särskilt kan målen inom boende och närmiljö och 
levnadsvanor tydligt påverkas av hur den fysiska plane-
ringen genomförs.

Jämställdhetsstrategin för Skåne 2017–2020, Ett jäm-
ställt Skåne, belyser jämställdhet och genererar statistik 
som underlag till att utveckla ett jämställt Skåne. Det 
finns också en tydlig koppling till Agenda 2030.

Transport
Nationell plan för transportsystemet: Den nationella 
planen för transportsystemet, som fastställs av regeringen, 
innehåller investeringar i europavägnätet och järnvägar, 
samt drift  och underhåll och bärighetsåtgärder på det 
nationella och regionala järnvägs- och vägnätet. 

Regional transportinfrastrukturplan för Skåne: Planen 
tas fram av Region Skåne på uppdrag av regeringen och 
visar, tillsammans med regeringens nationella plan för 
transportsystemet, vilka investeringar som ska göras 
i Skåne under aktuell planperiod. Planen bygger på 
en bred dialog med kommuner, näringsliv och andra 
intressenter. Under regionplanens framtagande har den 
gällande planen varit Regional transportinfrastrukturplan 
för 2018-2029. En process pågår för att ta fram en ny 
regional transportinfrastrukturplan för Skåne. Proces-
sen för den nya planen kommer att löpa parallellt med 
regionplaneprocessen och planerat antagande i region-
fullmäktige är juni 2022. Den nya Regionala transport-
infrastrukturplanen kommer att gälla 2022-2033.

Regionalt trafikförsörjningsprogram: Region Skåne 
ska i egenskap av regional kollektivtrafikmyndighet 
regelbundet i ett trafikförsörjningsprogram fastställa 
målen för den regionala kollektivtrafiken. Det görs i  
Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2020–2030, ett strate-
giskt dokument som övergripande beskriver det samlade 
behovet för all kollektivtrafik i Skåne. Programmet 
anger planerna för regionens kollektivtrafikutveckling.

Ovanstående planering för infrastruktur och kollektiv- 
trafik har stor betydelse för Region Skånes mål att 
stärka Skånes flerkärnighet, binda samman Skåne, vidga 
arbetsmarknader, öka matchningen på arbetsmarknaden 
och förbättra kompetensförsörjningen samt att driva på 
bostadsbyggandet. Därmed utgör planerna både viktiga 
underlag i framtagandet av regionplanen och viktiga 
medel för regionplanens genomförande.

I planeringen för 2040 och i utblick 2050 utgör strategi-
dokumentet Strategi för ett hållbart transportsystem i 
Skåne 2050 ett viktigt underlag för arbetet med denna 
regionplan. Strategin ska vara vägledande för framtida 
satsningar i befintlig infrastruktur och nyinvesteringar 
i Skånes transportsystem. Den i strategin uppsatta 
färdmedelsfördelningen anger en tydlig riktning för hur 
transportsystemet ska utvecklas till att bli mer miljömäs-
sigt, ekonomiskt och socialt hållbart. Även Strategi för 
den hållbara gods- och logistikregionen Skåne från 
2017 och tillhörande kunskapsunderlag utgör viktiga 
mål och underlag för regionplanen.

Överenskommelsen Skånebilden undertecknades 2015 
av Region Skåne och sju skånska kommuner. Skånebilden 
ligger som plattform för de satsningar som krävs för at 
tillförsäkra behovet i Skåne, med effekter för hela Sverige. 

Kommunala mål, planer och program
Regionplanen ska enligt plan- och bygglagen ange 
hur hänsyn har tagits till kommunala mål, planer och 
program som har betydelse för en hållbar utveckling i 
länet. Regionplanen ska även ge vägledning för beslut 
om översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestäm-
melser, men den är inte bindande. Kommunernas 
översiktliga planering är viktig för att genomföra den 
regionala utvecklingen och det är först genom översikts-
planerna som regionplanen kommer att konkretiseras. 

Kommunala riktlinjer för bostadsförsörjning: Enligt 
lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska 
varje kommun anta riktlinjer för bostadsförsörjningen 
varje mandatperiod. Här ska kommunen beskriva mål 
för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbestån-
det och de insatser kommunen planerar för att uppnå 
målen. I riktlinjerna ska kommunerna analysera den 
demografiska utvecklingen, efterfrågan på bostäder, 
bostadsbehovet för särskilda grupper och marknadsför-
utsättningar. Riktlinjer för bostadsförsörjning ska vara 
vägledande vid kommunernas planläggning enligt plan- 
och bygglagen.
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Alla skånska kommuner har tagit fram riktlinjer för 
bostadsförsörjningen och Region Skåne tar del av kom-
munernas riktlinjer för bostadsförsörjning som remiss-
instans.  Region Skåne stödjer kommunerna i arbetet 
med att analysera den lokala bostadsmarknaden i en 
regional kontext genom att regelbundet ta fram analyser 
och kunskapsunderlag. 

Kommunernas översiktsplaner: Region Skånes analys 
av kommunernas översiktsplaner visar att samtliga har 
ett regionalt perspektiv med stort fokus på Skånes fler-
kärnighet. Region Skåne erbjuder stöd i framtagandet 
av nya översiktsplaner för att tidigt identifiera möjlighe-
ter för Skånes hållbara tillväxt samt stöttar löpande med 
det regionala planeringsperspektivet utifrån regionplanen  
och uppdraget som remissinstans för kommunala över-
siktsplaner. Regionplan för Skåne 2022–2040 är inte en 
sammanställning av kommunernas översiktsplaner utan 
visar på en utveckling av mellankommunala och regio-
nala frågor av betydelse för Skånes hållbara tillväxt, som 
vägledning till den kommunala översiktsplaneringen.

Delregionala strukturplaner: I Skåne samarbetar 
många av kommunerna i delregioner med att ta fram 
strukturplaner som dels är kopplade till kommunernas 
översiktsplaner och dels till Strukturbild för Skåne och nu 
regionplanen. Familjen Helsingborg och MalmöLund- 
regionen har beslutade strukturplaner och Skåne Nordost 
arbetar med att ta fram sin strukturplan parallellt 
med regionplaneprocessen. Strukturplanerna ska visa 
gemensamma ställningstaganden och vara ett stöd för 
den översiktliga planeringen. De ska dessutom vara ett 
underlag för dialog med bland annat Region Skåne. De 
har ett tydligt regionalt fokus och är därför värdefulla 
som underlag för regionplanen.
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Utvecklingsinriktningen tar utgångspunkt i regionplanens 
målbild samt i de utmaningar som Region Skåne iden-
tifierat som särskilt viktiga för den fysiska planeringen i 
Skåne att bemöta. Den består av sex övergripande pla-
neringsstrategier samt en strukturkarta som tillsammans 
utgör planens övergripande strategiska riktning med sikte 
på 2040. Strukturkartan innehåller också en utblick mot 
2050. Dessa konkretiseras i planens tematiska fördjup-
ningar med tillhörande temakartor. Utvecklingsinrikt-
ningen pekar ut en tydlig regional riktning och verkar för 
avvägningar som skapar hållbara fysiska strukturer som 
långsiktigt gynnar Skåne som helhet.

Det 
flerkärniga 

Skåne

Strategi: 
Utveckla flerkärnigheten 
och stärka samspelet 
mellan stad och 
landsbygd

Strategi: 
Stärka tillgängligheten 
och binda samman Skåne

Strategi: 
Stärka mångfalden 
av attraktiva och hälso-
främjande livsmiljöer med 
tillgång till rekreation 

Strategi: 
Växa effektivt 

med en balanserad 
och hållbar mark- och 

vattenanvändning 

Strategi: 
Planera för en god 

miljö och en hållbar 
resursanvändning

Strategi: 
Stärka Skånes relationer 

med omvärlden 

Det flerkärniga Skåne
Skåne är med sina 1,4 miljoner invånare en av Sveriges  
tre storstadsregioner. Tillsammans med Köpenhamn 
och Öresundsregionen utgör Skåne dessutom en euro-
peisk storstadsregion med över fyra miljoner invånare. 
Malmö är ett självklart nav i Skåne men regionen domi-
neras inte av en storstad med omland. Skåne utmärker 
sig genom att ha både en storstad, flera större städer 
och en ortstruktur med många självständiga orter på 
liten yta. Det innebär även att det i Skåne finns en unik 
närhet mellan stad och landsbygd. Den skånska lands-
bygden består av en variation av olika typer av bygder 

med skilda karaktärer, från slättbygdens öppna jord-
brukslandskap till mellanbygdens småbrutna landskap 
och skogsbygdens sammanhängande skogsområden. 
Med kust på tre sidor är avståndet till hav och strand 
aldrig långt.

Den flerkärniga strukturen med en hög tätortstäthet, 
korta avstånd och ett landskap som stark identitets- 
bärare är en stor styrka för Skåne. Mångfalden av olika 
miljöer och orter sammanbundna av infrastruktur och 
kollektivtrafik ger Skånes invånare tillgång till ett brett 
utbud av arbetstillfällen, boendemiljöer, utbildnings-
möjligheter, naturupplevelser och fritidsaktiviteter inom 
nära avstånd.

Pendlingen inom Skåne är stor och växer i takt med att 
befolkningen ökar. Den sträcker sig också i hög grad 
över kommungränserna. Interaktionen mellan de östra 
och västra delarna av Skåne är dock låg vilket har skapat 
en tudelad arbetsmarknad med negativa effekter på till-
gången till arbete och näringslivsutveckling. Det ställer 
krav på den fysiska planeringen att möjliggöra ökad 
rörlighet inom Skåne.
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Köpenhamn

Landskrona

Trelleborg

Ystad

MALMÖ

LUND

KRISTIANSTAD

HÄSSLEHOLM

HELSINGBORG

Bad

Konst
Konst

Konst

Tivoli

Fiske

Romantik

Konferens

Djurpark

Jul-
marknad Akvarell-

kurs

Häst-
tävling

Sommar-
stuga Kiviks

marknad

Vandring

Paddling

Tennis

Klättring

Saluhall

Arbete

Arbete

Hem 
& familj

Mormor 
& morfar

Semester-
resor

Malmö-
festivalen

I Skåne är det enkelt att bo i en kommun, arbeta i en annan och tillbringa sin fritid i en tredje.

Lokala arbetsmarknadsregioner i Skåne. Öppna kartan som PDF här.

1730 ( 2864 )



UTVECKLINGSINRIKTNING  |  Det flerkärniga Skåne

33

Regionplan för Skåne 2022–2040 

Arbetspendling till, från och inom Skåne. Öppna kartan som PDF här.

Skånes starkaste pendlingsrelationer.
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Utspridd Flerkärnig Enkärnig Fåkärnig 

Kartorna visar fyra alternativ till långsiktiga framtidsscenarier som togs fram till Strategier för det flerkärniga Skåne 2013.

Flerkärnighetsmodellen har länge varit en viktig 
utgångspunkt för den regionala fysiska planeringen i 
Skåne. När Strategier för det flerkärniga Skåne antogs 
2013 hade beslutet föregåtts av ett brett dialog- och 
analysarbete. Bland annat analyserades fyra alternativa 
långsiktiga framtidsscenarier med utgångspunkt från 
effekter på tillväxt, transportsystemet, klimatpåverkan 
samt social hållbarhet och integration. Scenarierna som 
analyserades kan förenklat benämnas som utspridd, 
enkärnig, fåkärnig och flerkärnig. Scenarierna hade alla 
för- och nackdelar men den flerkärniga utvecklingen 
var på många sätt mest fördelaktig då den bidrar till 
ökad regional balans samt skapar förutsättningar för 
bättre matchning på den regionala arbetsmarknaden. 
Det flerkärniga scenariot skapar även särskilt goda förut-
sättningar till ökat kollektivtrafikresande genom god 
samordning mellan transportsystem och bebyggelse.

Region Skåne lät under 2020 genomföra en analys av 
hur det regionala perspektivet beaktas i Skånes över-
siktsplaner. Analysen visar att samtliga kommuner har 
ett regionalt perspektiv med ett stort fokus på Skånes 
flerkärnighet. Merparten av kommunerna lyfter 
regionala kärnor och tillväxtmotorer och ser vikten av 
att vidareutveckla kopplingen mellan dessa. Det 
framgick även att nyare översiktsplaner har ett tydligare 
regionalt perspektiv än äldre planer och att flerkärnig-
hetsmodellen är väl förankrad i planerna. Strategier för 
det flerkärniga Skåne har också fått genomslag i den 
regionala infrastruktur- och kollektivtrafikplaneringens 
strategiska inriktning.

Utvecklingsinriktningen för regionplanen är fortsatt ett 
flerkärnigt Skåne men under arbetets gång har modellen 
anpassats efter pågående utveckling och för att möta 
Skånes aktuella utmaningar. Analyser av Skånes orts-

struktur utifrån befolknings- och pendlingsdata visar att 
Skåne har en robust flerkärnig ortsstruktur men att de 
funktionella sambanden mellan västra och östra Skåne 
behöver stärkas. Analyserna visar vidare att Skåne inte 
domineras av en enda kärna, som är fallet i de två andra 
svenska storstadsregionerna, utan präglas av ett flertal 
relativt starka kärnor. Nackdelar med en mer enkärnig 
struktur är exempelvis att den bidrar till ökad trängsel 
i vägsystemet i och kring kärnan samt att den bedöms 
ha hög lokal påverkan av buller och partiklar. Det finns 
trender som pekar på att det finns en utveckling mot 
fåkärnighet i Skåne och att Malmö får en allt större 
betydelse. Malmö, tillsammans med Lund, har en stark 
nationell koncentration av universitetsforskning och 
FoU-intensivt företagande samt har en dominerande 
roll bland de kunskapsintensiva företagsklustren. Malmö 
har också under lång tid kommit att bli en allt viktigare 
arbetsmarknad för hela Skåne. Det kommer att vara  
viktig att fortsatt arbeta med att stärka Skånes utveckling.
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Planeringsstrategier

1) Utveckla flerkärnigheten och stärka 
samspelet mellan stad och landsbygd

I Skåne finns en mångfald av orter och en unik närhet 
mellan stad och landsbygd. Den flerkärniga strukturen 
ska stärkas för att skapa attraktiva livsmiljöer och kon-
kurrenskraft i hela Skåne. Skåne består av en variation 
av tillväxtmotorer, regionala kärnor, orter och byar. 
Genom att öka förståelsen för det ömsesidiga beroendet 
kan Skåne skapa en utveckling där alla delar stärks uti-
från sina kvaliteter. Skåne ska bygga vidare på befintlig 
ortstruktur med en tydligt sammanhållen bebyggelse 
inom orterna. Det behövs en kraftsamling för att stärka 
Skånes större städer som tillväxtmotorer för att öka 
hela regionens konkurrenskraft, både nationellt och 
internationellt. De regionala kärnorna ska utvecklas 
utifrån sina geografiska lägen och funktioner samt i 
högre grad kunna stärka utvecklingen i sitt omland och 
Skåne. De strategiska noderna ska stärkas för att kunna 
erbjuda grundläggande service och utgöra betydelsefulla 

mötesplatser för sitt närområde. Arbetsplatser, bostäder 
och handel ska främst utvecklas i kollektivtrafiknära 
lägen för att stärka Skånes utveckling som flerkärnig 
arbets- och bostadsregion. Landsbygdens roll ska lyftas, 
inte bara i relation till det urbana utan som en självstän-
dig och central drivkraft. En livskraftig landsbygd är en 
förutsättning för att man ska kunna bo, verka och leva i 
hela Skåne. 

Det krävs ett aktivt och medvetet arbete för att värna 
om och utveckla Skånes flerkärnighet. I detta arbete 
är mellankommunal samverkan centralt, både mellan 
enskilda kommuner men också inom olika delregio-
nala skånska samarbeten. Genom en framsynt fysisk 
planering som inkluderar både stad och landsbygd har 
Skåne förutsättningar att utvecklas till en hållbar och 
livskraftig region.
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2) Stärka tillgängligheten och binda samman Skåne

Att stärka tillgängligheten och säkerställa en väl utbyggd 
transportinfrastruktur är nödvändigt för att binda samman 
det flerkärniga Skåne och stärka regionens utveckling. 
Tillgängligheten ska förbättras till Skånes arbetsplatser, 
stadsmiljöer och kultur samt natur och grönområden. 
Fysisk och digital närhet ska säkerställa en god tillgäng-
lighet till hela Skåne och omvärlden. För landsbygden 
behövs utvecklade mobilitetstjänster och hållbara alter-
nativ för bilen. Kapaciteten i Skånes transportinfra- 
struktur är hårt utnyttjad och det behövs satsningar på 
infrastruktur och kollektivtrafik på både järnväg och 
väg. Satsningar behövs på de prioriterade regionala 
stråken för personresor, godstransporter, kollektivtrafik 
och cykel för att binda samman det flerkärniga Skåne. 
Det är även viktigt att agera för ökade satsningar på fler 
spår, nya stationer, godsnoder och utvecklade kollek-
tivtrafikkoncept. Dessutom är det viktigt att de skånska 
aktörerna fortsätter att verka för att åtgärda flaskhalsarna 
i den skånska transportinfrastrukturen.

Satsningar på kollektivtrafik och cykel ska tillsammans 
med beteendepåverkan stärka det hållbara resandet. 
Omställningen till ett klimatneutralt och energisnålt 
transportsystem ska innefatta såväl högre nyttjande av 
sjöfart och järnväg som fordon med fossilfria drivmedel. 

I ett sammanhållet Skåne är utbyggda IT-tjänster med en 
stärkt digitalisering av välfärden avgörande. Det ställer 
krav på ökad tillgång till bredband. För att företag och 
invånare ska kunna verka och leva i ett Skåne med hög 
livskvalitet måste den tekniska infrastrukturen såväl som 
transportinfrastrukturen fungera. Skåne ska satsa på att 
utveckla och förvalta den tekniska infrastrukturen på ett 
robust och säkert sätt genom framsynthet och samarbete 
inom och utanför Skåne. Genom ett medvetet regionalt 
samarbete kan utbildningsmöjligheter inom yrkesvux 
(gymnasial yrkesutbildning för vuxna) och yrkeshögskole- 
utbildning fördelas över den geografiska ytan på ett bättre 
sätt för att minska de samlade pendlingstiderna och bättre 
avspegla arbetsplatserna i utbildningsortens närområde.
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3) Stärka mångfalden av attraktiva och hälsofrämjande 
livsmiljöer med tillgång till rekreation 

Att erbjuda attraktiva livsmiljöer såväl i städer och tät-
orter som på landsbygden är en viktig framtidsfråga för 
Skåne. De nya miljöer som skapas behöver vara socialt 
hållbara och skapas utifrån människans behov för att 
därigenom främja hälsa, integration, jämlikhet, trygghet 
och tolerans. Den fysiska planeringen ska bidra till att 
utveckla miljöer som uppmuntrar till fysisk aktivitet och 
sociala möten samt ger möjlighet till avkoppling och 
återhämtning i natur- och kulturlandskapet. Det offent-
liga rummet spelar en viktig roll för att ge utrymme för 
möten människor emellan. I Skåne ska det offentliga 
rummet utvecklas för att skapa dynamiska mötesplatser 
där människor möts och sociala relationer kan utveck-
las. Genom fysisk planering finns möjlighet att tillföra 
funktioner och kvaliteter till platser som bidrar till inte-
gration, jämställdhet och som främjar barns utveckling. 
Alla ska ha nära till grönområden av bra kvalitet och 
det ska vara enkelt att nå naturen genom hållbart och 
kollektivt resande. Kvaliteten på närmiljö och tillgång 

till rekreation har stor betydelse för människors hälsa 
och livskvalitet, vilket i hög grad har aktualiserats under 
coronapandemin. 

En väl fungerande bostadsmarknad är också av vikt för 
att säkerställa en god livsmiljö för invånarna och främja 
Skånes tillväxt. En god bostadssituation för alla är en 
central faktor för den enskilda individen och en förut-
sättning för att nå den positiva samhällsutveckling som 
eftersträvas i Skåne. Det krävs regional samsyn och ett 
gemensamt arbete mellan bostadsmarknadens aktörer 
för att utveckla den skånska bostadsmarknaden. Fysisk 
planering skapar förutsättningar som påverkar männ-
iskors livsmiljö och det kommer att vara avgörande att 
aktörerna samverkar för att utveckla Skåne till en attrak-
tiv plats, var och en utifrån sitt ansvarsområde. 
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4) Växa effektivt med en balanserad och 
hållbar mark- och vattenanvändning 

Skåne ska ha en långsiktigt hållbar mark- och vatten- 
användning samtidigt som regionen växer såväl 
befolkningsmässigt som med fler arbetstillfällen. Skånes 
tillväxt medför konkurrens om markens användning 
som behöver hanteras av den fysiska planeringen 
genom att olika samhällsintressen sammanvägs innan 
beslut fattas. Mark- och vattenanvändningsfrågorna 
berör många aktörer och medför också att ekonomiska 
värden ställs mot andra värden. Det är därför viktigt att 
aktörerna har en grundläggande samsyn och en fortsatt 
diskussion som stärker helhetsperspektivet. En balan-
serad och effektiv mark- och vattenanvändning med 
sammanhållen bebyggelse och en helhetssyn avseende 
trafik-, bebyggelse- och grönstruktur är nödvändig för 
Skånes attraktionskraft och hållbara utveckling. När 
Skåne utvecklas kommer brukningsvärd jordbruksmark 

ibland att behöva tas i anspråk och det är då viktigt att 
detta sker efter noggrant övervägande och analys av 
effekterna av exploateringen. Genom att tillvarata lägen 
med goda kommunikationer kan Skåne fortsätta att 
utvecklas mot en alltmer sammanhållen och integrerad  
region med positiva effekter för bostadsbyggande, 
arbetsmarknad och näringsliv som följd. Därigenom 
finns det potential att bidra till minskad klimatpåverkan 
och en effektiv resursanvändning samt att tillvarata 
investeringar i infrastruktur och kollektivtrafik. 
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5) Planera för en god miljö och en 
hållbar resursanvändning 

Det ska finnas en rik biologisk mångfald i Skåne. 
Skogar, hav, kuster, sjöar, vattendrag och landskap 
ska må bra. Mark, vatten och luft ska vara så rena att 
människor, djur, växter och kulturvärden inte tar skada. 
Genom god planering ska förutsättningar skapas för väl-
fungerande ekosystem på land såväl som i vatten. Havet 
som omger Skåne ska vara i ekologisk balans och förses 
med vatten från friska vattendrag och levande sjöar. 
Grönstrukturen ska leverera en mångfald av ekosystem-
tjänster och garantera bevarandet av arter med positiva 
ekonomiska, ekologiska och sociala effekter för samhäl-
let. Hot som miljö- och klimatpåverkan och konkurrens 
om mark gör det särskilt viktigt att skydda och utveckla 
dessa strukturer, både i landskapet och i städerna. Att 
säkerställa grönstruktur av tillräcklig kvalitet och kvan-
titet är avgörande för människors hälsa och livskvalitet 
och en långsiktigt hållbar utveckling i Skåne.

Skåne ska vara en resilient region som genom flexi-
bilitet, mångfald, anpassningsförmåga och robusthet 
har en förmåga att förebygga och hantera både kända 
och okända påfrestningar. Skånes aktörer ska verka för 
ett klimatneutralt och fossilbränslefritt Skåne. Arbetet 
med utsläppsminskning och klimatanpassning måste gå 
hand i hand. Klimat- och miljöfrågorna sträcker sig över 
administrativa gränser vilket ställer krav på samverkan 
i planering av vatten, regionala stråk av grönstruktur, 
biologisk mångfald, rekreations- och friluftsliv, besöks- 
näring och energiförsörjning. Insatserna ska bidra till 
regionala och nationella miljömål.
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6) Stärka Skånes relationer med omvärlden 

Skåne har ett strategiskt och fördelaktigt geografiskt läge 
som port mellan Skandinavien och det kontinentala 
Europa. Det innebär att Skånes utveckling i hög grad är 
beroende av relationerna med omgivningen. Fehmarn 
Bältförbindelsen skapar nya möjligheter och framtida 
nya stambanor knyter Skåne tätare samman med regio-
nerna i Sydsverige, Östersjöområdet och övriga Europa. 
För att stärka Skånes konkurrenskraft, nationellt och 
internationellt, är det viktigt att se möjligheten med 
och dra nytta av det geografiska läget. Region Skåne har 
idag en utvecklad samverkan med sina grannregioner 
genom framförallt samarbetena inom Greater Copen-
hagen och Regionsamverkan Sydsverige. Den ökade 
rörligheten över lokala och regionala gränser samt den 
ökade internationella konkurrensen har inneburit att 
dessa samarbeten har blivit allt viktigare och det är 
angeläget att dessa samarbeten kan fortsätta att utveck-
las. Angelägna frågor handlar även om att fortsatt verka 
för minskade gränshinder, undanröja flaskhalsar, öka 
resiliensen och skapa redundans i förbindelser över 
Öresund för tillförlitlig gods- och persontrafik till och 

från det kontinentala Europa. Det ställer krav på stärkt 
och utvecklad kapacitet för gränsöverskridande trans-
porter. Det är centralt att fortsatt verka för genomför-
ande av Skånebilden med ny fast förbindelse mellan 
Helsingborg och Helsingör samt Öresundsmetro mellan 
Malmö och Köpenhamn. En av de viktigaste satsning-
arna för framtiden är utbyggnaden av en ny stambana. 
De skånska aktörerna behöver gemensamt agera för att 
den nya stambanan och stationerna i Malmö, Lund och 
Hässleholm realiseras på ett sätt som bidrar till lokal, 
regional och nationell utveckling. Den nya stambanan 
har också en viktig funktion för att öka tillgängligheten 
till Köpenhamns flygplats.

Samtidigt som Skåne blir mer beroende av omvärlden 
är det nödvändigt att säkerställa god krisberedskap, 
robusthet och skydd av samhällsviktig verksamhet. De 
skånska hamnarna har en nyckelroll för import, export 
och transittrafiken genom regionen. Det är viktigt att 
tillgängligheten till hamnarna utvecklas i takt med 
ökade internationella godsvolymer och transporter. 

1738 ( 2864 )



UTVECKLINGSINRIKTNING  |  Strukturkarta

41

Regionplan för Skåne 2022–2040 

Strukturkarta
Strukturkartan ska synliggöra viktiga fysiska strukturer på 
regional nivå. Tillsammans med planeringsstrategierna 
utgör den regionplanens övergripande utvecklingsinrikt-
ning mot 2040. Kartan innehåller också en utblick mot 
2050 som grundas på de utmaningar som regionplanen 
identifierat och på en möjlig utveckling för Skåne om 
regionplanens planeringsstrategier genomförs.

Kartan är indelad i fem delar: en samlingskarta, tre för-
djupningar – Skånes ortsstruktur, regional grönstruktur 
och transportinfrastruktur, samt utblick 2050.

Kartan synliggör:

• Viktiga orter ur ett funktionellt och regionalt perspektiv

• Regional grönstruktur med grönområden och  
grönstråk samt regionala leder

• Transportinfrastruktur i form av viktiga stråk, kopp-
lingar och noder för person- och godstransporter

Strukturkartan synliggör även viktiga kopplingar till 
grannregionerna, övriga storstadsregioner och Europa.

Öppna strukturkartan som PDF här.
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Nationell tillväxtmotor
Lund och Malmö utgör tillsammans en nationell
tillväxtmotor.

Tillväxtmotor
Helsingborg, Lund och Malmö. Hässleholm och 
Kristianstad utgör tillsammans en tillväxtmotor.

Regional kärna
Hässleholm, Kristianstad, Landskrona, Trelleborg, Ystad 
och Ängelholm. 

Strategisk godsnod
Malmö, Trelleborg, Helsingborg och Ystad är strategiska 
godsnoder. 

Strategisk nod

Centralort

Serviceort

Kollektivtrafiknod

Noder för vandring och cykling

Viktigt transportinfrastrukturstråk
Linjer och pilar illustrerar viktiga stråk för människor och gods; inte 
enskilda järnvägar eller vägar. De bredare linjerna illustrerar stråk som 
ärsärskilt viktiga för att förbinda Skåne med omvärlden och koppla 
samman tillväxtmotorerna och de regionala kärnorna.

Farled
Viktiga farleder för god- och persontrafik på havet.

Godsstråk
Viktiga stråk för godstransporter.

Potentiella supercykelvägar
Potentiella framtida stråk för supercykelvägar.

Prioriterade åtgärder:

Dubbelspår Västkustbanan Maria-Helsingborg C

Dubbelspår Skånebanan Hässleholm-Kristianstad.

Ökad kapacitet E6 Vellinge-Helsingborg

Ökad kapacitet Ystadbanan Skurup-Rydsgård

Planerad ny stambana
Schematisk dragning med planerade stationer i Hässleholm, 
Lund ochMalmö. Viktiga framtida transportnoder för hela 
Skåne samt grannregionerna. Knyter Skåne närmre de övriga 
svenska storstadsregionerna och Europa. Möjliggör utveckling 
av regional kollektivtrafik.

Behov av nya förbindelser över Öresund
Klartecken för brukarfinansierad HH-förbindelse, samt en 
dansk-svensk statlig utredning för Öresundsmetro

Hamn
Hamnar inom stomnätet (Corehamn) och det övergripande nätet 
(comprehensive) inom TEN-T samt övrig godshamn i fallande 
storleksordning 

Flygplats
Köpenhamn, Malmö, Ängelholm-Helsingborg och 
Kristianstad-Österlen flygplats.

TransportinfrastrukturDen flerkärniga ortsstrukturen

1

2

3

4

Nationell tillväxtmotor
Lund och Malmö utgör tillsammans en nationell
tillväxtmotor.

Tillväxtmotor
Helsingborg, Lund och Malmö. Hässleholm och 
Kristianstad utgör tillsammans en tillväxtmotor.

Regional kärna
Hässleholm, Kristianstad, Landskrona, Trelleborg, Ystad 
och Ängelholm. 

Strategisk godsnod
Malmö, Trelleborg, Helsingborg och Ystad är strategiska 
godsnoder. 

Strategisk nod

Centralort

Serviceort

Kollektivtrafiknod

Noder för vandring och cykling

Viktigt transportinfrastrukturstråk
Linjer och pilar illustrerar viktiga stråk för människor och gods; inte 
enskilda järnvägar eller vägar. De bredare linjerna illustrerar stråk som 
ärsärskilt viktiga för att förbinda Skåne med omvärlden och koppla 
samman tillväxtmotorerna och de regionala kärnorna.

Farled
Viktiga farleder för god- och persontrafik på havet.

Godsstråk
Viktiga stråk för godstransporter.

Potentiella supercykelvägar
Potentiella framtida stråk för supercykelvägar.

Prioriterade åtgärder:

Dubbelspår Västkustbanan Maria-Helsingborg C

Dubbelspår Skånebanan Hässleholm-Kristianstad.

Ökad kapacitet E6 Vellinge-Helsingborg

Ökad kapacitet Ystadbanan Skurup-Rydsgård

Planerad ny stambana
Schematisk dragning med planerade stationer i Hässleholm, 
Lund ochMalmö. Viktiga framtida transportnoder för hela 
Skåne samt grannregionerna. Knyter Skåne närmre de övriga 
svenska storstadsregionerna och Europa. Möjliggör utveckling 
av regional kollektivtrafik.

Behov av nya förbindelser över Öresund
Klartecken för brukarfinansierad HH-förbindelse, samt en 
dansk-svensk statlig utredning för Öresundsmetro

Hamn
Hamnar inom stomnätet (Corehamn) och det övergripande nätet 
(comprehensive) inom TEN-T samt övrig godshamn i fallande 
storleksordning 

Flygplats
Köpenhamn, Malmö, Ängelholm-Helsingborg och 
Kristianstad-Österlen flygplats.

TransportinfrastrukturDen flerkärniga ortsstrukturen

1

2

3

4

Den flerkärniga ortsstrukturen
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Kartan illustrerar Skånes flerkärniga ortsstruktur med 
sikte på 2040. I Skåne finns en finmaskig ortstruktur 
med många självständiga orter. Det är denna tätorts- 
täthet och de korta avstånden mellan orterna som är 
karaktäristiskt för Skåne. Skånes alla delar fyller viktiga 
funktioner för regionens utveckling och det är viktigt att 
alla kommuner, orter och platser ser sin roll i den regi-
onala helheten. Det kan innebära att gemensamt stödja 
investeringar och etableringar i Skåne, även om det inte 
sker i den egna kommunen.

Att utveckla och dra nytta av den flerkärniga ortsstruk-
turen är sedan länge viktiga utgångspunkter för den 
regionala planeringen i Skåne. I strukturkartan identi-
fieras tillväxtmotorer, regionala kärnor och strategiska 
noder. De utgörs av viktiga orter ur ett regionalt och 
funktionellt perspektiv.

För Skånes utveckling är det viktigt att i den fysiska 
planeringen:

• Fortsätta utveckla Skånes flerkärnighet och stärka den 
befintliga ortsstrukturen i hela Skåne.

• Satsa på Skånes tillväxtmotorer och regionala  
kärnor samt koppla samman dem med varandra och 
omvärlden.

• Verka för att de strategiska noderna kopplas samman 
med en eller flera regionala kärnor eller tillväxtmo-
torer så att effekterna av utvecklingen sprids till hela 
Skåne.

• Beakta de strategiska noderna i fortsatt planering på 
regional och kommunal nivå samt verka för ökad 
samordning av resurser och samplanering av bebyg-
gelse, gång-, cykel- och kollektivtrafik, service och 
rekreation.

• Utveckla attraktiva bytespunkter mellan transportslag 
i anslutning till de strategiska noderna.

Strategiska noder
Strategiska noder är ett samlingsbegrepp som används 
för att synliggöra mindre orter som är betydelsefulla 
ur ett regionalt och funktionellt perspektiv. För att 
identifiera de strategiska noderna har följande funktio-
ner beaktats: offentlig och privat service, kollektivtrafik 
samt tillgång till rekreation och besöksnäring genom 
Skåneleden och de regionala turistcykellederna.

De strategiska noderna är väsentliga för en levande 
landsbygd och för att dra nytta av och utveckla Skånes 
flerkärnighet och unika kvaliteter. De bidrar inte minst 
till ett mer varierat utbud av attraktiva boende- och 
livsmiljöer i hela Skåne. Genom att utveckla de strate-
giska noderna kan ett bättre underlag för kollektivtrafik 
och service nås viket minskar behov av bilresande och 
stärker det hållbara resandet.

De identifierade strategiska noderna ska utgöra ett 
underlag för fortsatt planering som kan vidareutveck-
las i översiktsplaner och delregionala strukturplaner 
samt i det fortsatta löpande arbetet med regional fysisk 
planering. De strategiska noderna ska också kunna 
utgöra underlag för fortsatt dialog och diskussioner om 
kommunala och regionala prioriteringar i syfte att möj-
liggöra ökad samordning av resurser och samplanering 
av samhällsviktig infrastruktur med bebyggelse, service 
och rekreation.

Centralorter
Centralorterna har stor betydelse för Skånes flerkär-
niga ortsstruktur och för sitt omland när det kommer 
till sjukvård, service, handel, offentlig förvaltning och 
politisk makt. Centralorterna innehåller även kulturut-
bud, arbetsplatser samt bidrar till regional attraktivitet. 
I många centralorter finns också en unik utvecklingspo-
tential kopplat till respektive orts historiska utveckling 
och geografiska sammanhang.

Det är viktigt att från kommunalt och regionalt håll 
verka för att utveckla centralorterna och stärka deras 
funktion som serviceort och mötesplats. Viktiga utveck-
lingsfrågor handlar om levande centrum, attraktiva 
boenden, hållbar mobilitet samt god tillgänglighet 
med kollektivtrafik till närmaste regionala kärna eller 
tillväxtmotor.

Kriterium: Utgörs av Skånes kommunhuvudorter.
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Serviceorter
Serviceorterna har stor betydelse för en levande lands-
bygd i Skåne, de fyller en viktig funktion genom att 
förse sitt närmaste omland med samhällsservice och 
handel. Det är viktigt att från kommunalt och regionalt 
håll verka för att upprätthålla och utveckla orternas 
funktion som samlingsplats för service. Viktiga utveck-
lingsfrågor handlar om att fortsatt verka för att samla 
servicefunktioner till dessa orter samt att skapa goda 
förutsättningar till hållbar mobilitet och god tillgänglig-
het till närliggande centralorter, regionala kärnor eller 
tillväxtmotorer.

Läs mer om struktur och utveckling av service i Skåne i 
Region Skånes Servicerapport 2018 – Tillgänglighet till kom-
mersiell och offentlig service för att bo och verka i Skåne.

Kriterium: Orter med samtliga följande serviceslag: daglig-
varor, post (postkontor eller postombud för paketutlämning), 
apotek (apotek och apoteksombud för utlämning av receptbe-
lagda läkemedel) samt minst en av följande former av offentlig 
service: skola (gymnasie- eller grundskola), vårdcentral eller 
bibliotek.

Kollektivtrafiknoder
Kollektivtrafiknoderna är orter i regionalt viktiga kollektiv- 
trafikstråk med ett stort resandeunderlag som ger orten 
en strukturbildande roll för utformningen av kollektiv-
trafiksystemet. De identifierade kollektivtrafiknoderna 
ska inte ses som en fullständig bild över goda kollek-
tivtrafiklägen i Skåne. Avsikten är framförallt att lyfta 
fram orter där kollektivtrafiknära bebyggelseutveckling 
är särskilt gynnsamt för en effektiv kollektivtrafikförsörj-
ning och ett ökat hållbart resande. Bebyggelseutveckling 
i dessa orter stärker resandeunderlaget och ger förutsätt-
ningar för att utveckla kollektivtrafiken ytterligare samt 
stärker utvecklingen av den flerkärniga ortsstrukturen.

Kriterier: 

• Orter med >3000 invånare som ingår i regionalt viktiga 
stråk för tåg och buss (från Trafikförsörjningsprogram för 
Skåne 2020–2030).

• Orter som utgör knutpunkter mellan regionalt- och  
delregionalt viktiga stråk (från Trafikförsörjningsprogram 
för Skåne 2020–2030).

• Orter med persontågstrafik.

Noder för vandring och cykling
Noder för vandring och cykling är orter som utgör 
attraktiva angöringspunkter för att nå naturen med 
kollektivtrafik och där det i de flesta fall finns tillgång 
till grundläggande service så som matbutik, apotek eller 
övernattning. Noderna utgörs av hållplatslägen som 
kopplar an till Skåneleden, Sydkustleden och Sydostle-
den. De identifierade noderna för vandring och cykling 
ska inte ses som en fullständig bild av viktiga noder för 
besöksnäring och naturturism i Skåne. Avsikten är att 
lyfta tillgången och utvecklingspotentialen till att nå 
Skånes regionala målpunkter för rekreation och frilufts-
liv genom ett hållbart resande.

Kriterier:

• Hållplatser för tåg och buss som tangerar Skåneleden,  
Sydkustleden och Sydostleden.

• Orterna uppfyller också kriterierna för centralort, serviceort 
eller kollektivtrafiknod.

Skånes regionala kärnor i samspel  
med sitt omland
De regionala kärnorna är större orter med betydelse 
för sitt omland. De spelar även en viktig roll för Skåne 
och den flerkärniga ortsstrukturen utifrån sina geogra-
fiska lägen och funktioner. Kärnorna behöver förse sitt 
omland med arbetstillfällen, service samt handels- och 
kulturutbud. De är både beroende av goda kopplingar 
till sitt omland och till tillväxtmotorerna. Likt tillväxt-
motorerna är det viktigt att de regionala kärnorna tar 
en ledarroll och är drivande i mellankommunal och 
delregional samverkan.

Kriterier:

Branschbredd över 200, befolkningsmängd på minst  
14 000 invånare, samt positivt pendlingsnetto.

Landskrona och Ängelholm uppfyller kraven om branschbredd 
och befolkning men uppfyller bara delvis kravet om pendling. 
Orterna identifieras ändå som regionala kärnor utifrån att 
de båda har en stor och jämn pendling med en betydande 
inpendling från flera orter i sitt omland. De har dock ett svagt 
negativt pendlingsnetto. Trelleborg uppfyller också kraven om 
branschbredd och befolkning, men har ett negativt pendlings-
netto. Trelleborg identifieras som regional kärna utifrån sin roll 
som strategisk regional godsnod och port till Skåne.
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Ystad
Ystads utveckling är viktig för att stärka Skånes fler-
kärniga ortstruktur och för Skåne som helhet. Som 
regional kärna för sydöstra Skåne fyller Ystad en särskilt 
viktig funktion eftersom avståndet till närmaste tillväxt-
motor är förhållandevis långt. Sydöstra Skåne är bero-
ende av interaktionen med Malmö och Lund. Dagens 
kapacitetsbrist på Ystad- och Österlenbanan är därför 
en viktig utmaning då den medför störningskänslighet 
och begränsar möjligheterna till utökat trafikutbud och 
minskade restider. För att Ystad ska stärkas som regional 
kärna och i högre grad kunna driva utvecklingen behövs 
en fortsatt samverkan mellan kommunerna i sydöstra  
Skåne, där Ystad fortsätter att leda arbetet. Ystad erbjuder 
service och handel till sitt omland, är en betydande 
målpunkt för besöksnäring genom närheten till havet 
och sin historiska stadskärna och har även viktiga 
färjeförbindelser för gods- och persontrafik. Samverkan 
sker mellan kommunerna i sydöstra Skåne för att driva 
utvecklingen framåt gällande besöksnäring i form av 
upplevelser, kulturmiljöer och rörligt friluftsliv. Ystad är  
också en viktig nodpunkt för vandring och cykling genom 
sin koppling till både Skåneleden och Sydkustleden.

Landskrona
Landskrona är en regional kärna utifrån sitt geografiska 
läge och funktioner. Staden har god tillgänglighet till 
Skånes tillväxtmotorer vilket ger en stor utvecklingspo-
tential. Landskrona spelar också en viktig roll för den 
regionala besöksnäringen, både genom kopplingen till 
Ven, Skåneleden och Sydkustleden. Samtidigt behöver 
Landskrona stärka sin roll som attraktiv kärna för sitt 
omland och öka sitt influensområde.

Trelleborg
Även Trelleborg är en regional kärna utifrån sitt geogra-
fiska läge och funktion och har ett fördelaktigt geogra-
fiskt läge som ger stor utvecklingspotential. Stadens att-
raktivitet kan stärkas ytterligare i takt med att Trelleborg 
utvecklar sin identitet som kuststad. Trelleborg fyller 
en viktig funktion som logistiksnod och port till Skåne 
och har en viktig roll för att Skåne ska utvecklas till en 
hållbar gods- och logistikregion. Trelleborg är också 
en viktig nod för vandring och cykling som angörings-
punkt för både Skåneleden och Sydkustleden.

Ängelholm
Ängelholm är en regional kärna och har en viktig roll 
för sitt omland genom att erbjuda arbetstillfällen, 
näringsliv, handel och service. Kommunen har ett 

varierat och aktivt näringsliv med en stor branschbredd. 
Det geografiska läget med närhet till Helsingborg, 
Danmark och Halland, tillsammans med kommunens 
goda infrastruktur i form av Västkustbanan, E6:an och 
Ängelholm-Helsingborg Airport, innebär att Ängelholm 
är ett viktigt regionalt nav och kan spela en strategisk 
roll inom Greater Copenhagen. Läget innebär även att 
Ängelholm har god tillgänglighet med kollektivtrafik 
till Helsingborg, Halmstad och Göteborg. En strategiskt 
viktig fråga för kommunen som även är prioriterad av 
Region Skåne och inom Regionsamverkan Sydsverige är 
färdigställande av Västkustbanan. Ängelholm är en vik-
tig besöksdestination och arbetar aktivt för att utveckla 
besöksnäringen både inom kommunen och i samverkan 
med Familjen Helsingborg. I Ängelholm finns angö-
ringspunkt för både Skåneleden och Sydkustleden.

Skånes tillväxtmotorer i samspel  
med sitt omland
Tillväxtmotorerna har en viktig roll för att driva utveck-
lingen och generera attraktionskraft till Skåne. De ska 
förse regionens invånare med arbetstillfällen och ett 
kunskapsintensivt näringsliv, högre utbildning, specialist-
sjukvård och ett brett handels- och kulturutbud. Starka 
tillväxtmotorer påverkar hela Skåne positivt. Det är 
viktigt att tillväxtmotorerna tar initiativ till och gemen-
samt driver mellankommunala och delregionala frågor 
samt att de tillsammans med Region Skåne represente-
rar Skåne och driver regionala frågor på nationell nivå. 
Tillväxtmotorerna är beroende av Skånes regionala och 
strategiska noder samt landsbygden för kompetensför-
sörjning, bostadsutbud, tillgång till varierade livsmiljöer, 
livsmedelsförsörjning samt rekreation och fritidsutbud.

Gemensamt för tillväxtmotorer är att de har en befolk-
ning som ökar och ett relativt högt bostadsbyggande. 
Samtidigt finns det allt fler människor som har svårt 
att efterfråga bostäder på marknadens villkor och att 
skillnader i hälsa och välfärd ökar. Dessutom behöver 
störningar, trängsel och utsläpp minskas genom att en 
större del av inpendlingen till tillväxtmotorerna sker 
med hållbara färdmedel. Det är en fråga som med 
den väntade befolkningsökningen kommer att bli allt 
viktigare och som de större städerna inte ensamma kan 
hantera. Här har Region Skåne, Trafikverket och pend-
lingskommunerna också en viktig roll.

Kriterier:

• branschbredd över 200

• befolkningsmängd på minst 14 000 invånare
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• positivt pendlingsnetto

• sysselsättnings- och befolkningstillväxt över skånesnittet

Kristianstad uppfyller kriteriet för befolkningstillväxt och 
Hässleholm för sysselsättningstillväxt därför utgör orterna  
en gemensam tillväxtmotor.

Helsingborg 
Helsingborg är en tillväxtmotor och ett nav i nordvästra 
Skåne med ett strategiskt läge inom Öresundsregionen 
och sydvästra Sverige. Staden har haft en stark befolk-
nings- och näringslivstillväxt och har likt Skånes övriga 
större städer en viktig roll för att förse närliggande kom-
muner med arbetstillfällen samt ett brett utbud av kultur, 
handel och upplevelser. Helsingborg väntas ha en fortsatt 
stark befolkningsökning och en viktig utvecklingsfråga är 
att hantera tillväxten på ett hållbart sätt. För att ytterligare 
stärka Helsingborg i sin roll som motor för tillväxt i hela 
Skåne är kopplingen till Danmark och integrationen 
inom Öresundsregionen av stor betydelse.

Den viktigaste satsningen är en fast förbindelse mellan 
Helsingborg och Helsingör. Det skulle knyta ihop Öre-
sundsregionen och öka integrationen mellan Sverige 
och Danmark, vilket bidrar till en större arbetsmarknad 
och näringslivsutveckling samt ökad internationell 
konkurrenskraft. Helsingborgs tillväxtkraft skulle då 
tillta. Andra viktiga satsningar som behöver säkerställas 
är god tillgänglighet till den planerade nya stambanan 
genom en uppgradering av Skånebanan samt färdigstäl-
lande av Västkustbanan. Järnvägsstråket längs västkusten 
når orter där det bor många människor och det ligger 
en stor potential i att koppla samman Helsingborg 
även mot Halland och Göteborgsregionen. Helsingborg 
har länge arbetat med att utveckla stadens stationsnära 
lägen vilket bidrar till att ta tillvara investeringar i kol-
lektivtrafik och infrastruktur. Detta kommer att vara en 
fortsatt viktig framtidsfråga.

Kristianstad och Hässleholm 
Kristianstad och Hässleholm som gemensam till-
växtmotor har ett strategiskt läge i nordöstra Skåne 
angränsande till Blekinge och Kronobergs län. De två 
städerna erbjuder ett brett utbud av arbetstillfällen, 
kultur, handel och upplevelser. Högskolan Kristianstad 
och Krinova Science Park är viktiga aktörer som bidrar 
till en ökad kompetensförsörjning inom näringslivet 
och en attraktiv arbetsmarknad i södra Sverige. Nordös-
tra Skåne har ett rikt och varierat utbud av natur-, 

kultur- och rekreationsmöjligheter samt utmärker sig 
inom Skåne med en stor andel värdefulla gröna och blå 
miljöer i form av skog, sjöar och våtmarker med mera. 
Dessa miljöer möjliggör unika livs- och boendemiljöer 
samt en destinationsutveckling som lockar internatio-
nella, nationella och regionala besökare.

Kristianstad och Hässleholm spelar var för sig en nyckel- 
roll i Skånes flerkärniga ortsstruktur som regionala 
kärnor. Tillväxtmotorn Kristianstad+Hässleholm har 
en positiv påverkan även utanför Skånes gränser och är 
därför ett viktigt nav i ett mellanregionalt perspektiv. 
Båda kommunerna har haft en positiv befolknings-
utveckling men ur ett regionalt perspektiv behöver 
tillväxtmotorn stärkas ytterligare för att kunna vara 
drivande för utvecklingen i Skåne. Städerna arbetar 
aktivt med stadsutveckling med utgångspunkt från sina 
centralt belägna stationer som attraktivitets- och tillväxt-
faktor och behöver fortsätta detta arbete. För att gynna 
de två städernas utveckling och förstärka deras påverkan 
på sitt omland spelar en väl utbyggd transportinfra-
struktur och kollektivtrafik en central roll. Hässleholm 
är en viktig järnvägsknut och kollektivtrafiknod både 
regionalt och nationellt. Här möts tre järnvägsstråk och 
centralstationen är den största på Södra stambanan mel-
lan Stockholm och Lund. I stråket mellan Hässleholm 
och Lund behövs både stärkt kapacitet och kortare 
restider vilket den nya stambanan ska bidra till. Detta 
gäller även på Skånebanan mellan Hässleholm och Kris-
tianstad. De två viktigaste satsningarna som behöver 
drivas på regional nivå är byggandet av den planerade 
nya stambanan, med ett centralt tågstopp i Hässleholm 
integrerat med övrig transportinfrastruktur i Skåne, och 
ett dubbelspår mellan Hässleholm och Kristianstad.

Malmö och Lund som gemensam 
nationell tillväxtmotor
Malmö och Lund med närliggande kommuner har 
störst befolkningskoncentration och befolkningstillväxt 
i Skåne. Malmö är en av Sveriges tre storstäder och 
Skånes klart största stad med en fjärdedel av regionens 
invånare, staden har även ett brett utbud av arbetstill-
fällen, kultur, handel och upplevelser. Det ger staden 
en unik dragningskraft. Lund har en framträdande roll 
inom högre utbildning, forskning, innovation och före-
tagande. Tillsammans och med den starka kopplingen 
till Köpenhamn har orterna en stark tillväxtkraft och 
möjlighet att agera motor både regionalt och nationellt.

En stor del av Skånes befolkningstillväxten väntas 
även fortsättningsvis koncentreras till sydvästra Skåne. 
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Detta stärker orternas tillväxtkraft men innebär samti-
digt utmaningar med att möta den stora befolkning-
sökningen på ett hållbart sätt. Orterna behöver växa 
effektivt med en hållbar markanvändning.

Viktiga utvecklingsfrågor för att stärka Malmö och Lund 
som nationell tillväxtmotor är förbättrad internationell 
tillgänglighet och minskade gränshinder samt ökad 
sysselsättningsgrad och minskade sociala skillnader. Där-
för är det viktigt att fortsätta utveckla samarbetet inom 
Öresundsregionen. Det är avgörande att gemensamt 
verka för kapacitetsstärkande infrastruktursatsningar 
som stärker kopplingarna till Malmö och Lund.

Kriterier:

Malmö och Lund identifieras som en gemensam nationell 
tillväxtmotor utifrån att:

• Malmö utgör en storstad enligt SKR:s kommungrupps- 
indelning (minst 200 000 invånare i tätorten).

• Malmö och Lunds starkaste pendlingsrelationer  
är till varandra.

• Lund har en framträdande roll inom högre utbildning, 
forskning, innovation och företaganden vilket framgår av 
att Lund är en av Nordens största student- och utbildnings-
städer samt innehåller forskningsanläggningarna ESS och 
MAX IV av nationell och internationell betydelse.

• Båda orterna uppfyller kriterierna för att utgöra  
tillväxtmotorer.
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Den regionala grönstrukturen

Noder för vandring och cykling
Noder för vandring och cykling är orter som utgör angöringspunkter 
för att nå naturen med kollektivtrafik och där det i de flesta fall finns 
tillgång till grundläggande service.

Sammanhängande regionala grönområden och stråk
Skånes befintliga regionala grönstruktur där ekologiska och rekreativa 
värden samverkar. Utgörs av vegetationsbeklädda ytor och vatten-
områden som sjöar, åar och bäckdalar.

Grönstråk med utvecklingspotential 
(berör mer än en kommun)
Bristande länkar i grönstrukturen med god potential att utveckla 
enhetliga grönstråk. Utgörs av vattendrag, våtmarker, trädalléer eller 
gräs- och skogsmarker.

Behov av nytt grönstråk (berör mer än en kommun)
Strategiska lägen att utveckla nya grönstråk utan tydlig grund att utgå 
ifrån. Utgörs av mindre fragment som träddungar, vattendrag och i vissa 
fall kraftledningsgator.

Skåneleden

Planerad sträckning för Skåneleden

Nationella cykelturistleder

Planerad regional cykelturistled

Den regionala grönstrukturen

Noder för vandring och cykling
Noder för vandring och cykling är orter som utgör angöringspunkter 
för att nå naturen med kollektivtrafik och där det i de flesta fall finns 
tillgång till grundläggande service.

Sammanhängande regionala grönområden och stråk
Skånes befintliga regionala grönstruktur där ekologiska och rekreativa 
värden samverkar. Utgörs av vegetationsbeklädda ytor och vatten-
områden som sjöar, åar och bäckdalar.

Grönstråk med utvecklingspotential 
(berör mer än en kommun)
Bristande länkar i grönstrukturen med god potential att utveckla 
enhetliga grönstråk. Utgörs av vattendrag, våtmarker, trädalléer eller 
gräs- och skogsmarker.

Behov av nytt grönstråk (berör mer än en kommun)
Strategiska lägen att utveckla nya grönstråk utan tydlig grund att utgå 
ifrån. Utgörs av mindre fragment som träddungar, vattendrag och i vissa 
fall kraftledningsgator.

Skåneleden

Planerad sträckning för Skåneleden

Nationella cykelturistleder

Planerad regional cykelturistled

Den regionala grönstrukturen
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Kartan illustrerar översiktligt Skånes regionala grön-
struktur med sikte på 2040. Den visar både befintliga 
grönområden och grönstråk av regional betydelse samt 
var utvecklingspotentialen finns för att skapa nya stråk. 
Kartan visar också den regionala ledstrukturen för vand-
ring och cykling med planerad utveckling samt de håll-
platslägen för tåg och buss som kopplar an till lederna 
och där det finns service, såsom matbutik, apotek eller 
övernattning.

Den regionala grönstrukturen består av grönområden 
och grönstråk och omfattar både ekologiska och rekrea-
tiva värden. För att utveckla Skånes flerkärniga grön- 
struktur behöver grönområden, kusterna och städernas 
grönstruktur bindas samman i ett sammanhängande 
nätverk. Grönstrukturens kvaliteter och funktioner 
kan beskrivas som grön infrastruktur, det vill säga ett 
nätverk av natur som bidrar till fungerande livsmiljöer 
för växter och djur och till människors välbefinnande. 
En funktionell grön infrastruktur innebär att arter har 
möjlighet att sprida sig utifrån sina förutsättningar sam-
tidigt som det ger förutsättningar för människor att röra 
sig i landskapet. Ett nätverk av grönområden och stråk 
bidrar till biologisk mångfald och ett rörligt friluftsliv. 

Planeringen av Skånes regionala grönstruktur behöver ta 
utgångspunkt i grön infrastruktur och avvägningar mot 
andra intressen samt utgå från ett landskapsperspektiv 
och en långsiktig planeringshorisont. Genom samver-
kan i arbetet med att utveckla Skånes grönstruktur kan 
attraktionskraften öka för både människor och närings-
liv och bidra till en ekonomiskt, socialt och ekologiskt 
hållbar utveckling i Skåne. 

Stora, sammanhängande grönområden av regional 
betydelse finns i de centrala och norra delarna av Skåne, 
kring åsarna, sjöarna och i mellanbygden. Grönområ-
dena binds samman av grönstråk som främst består av 
kusterna, å- och bäckdalar, sammanhängande betes-
marker och skogspartier. De befintliga områdena och 
stråken räcker inte för att skapa en fungerande regional 
grönstruktur utan dessa behöver kopplas samman i 
ett finmaskigare nät för att kunna bistå med ekosys-
temtjänster och välfungerande miljöer för människor, 
djur och växter i ett framtida Skåne. Befintliga stråk 
med utvecklingspotential finns främst längs vattendrag 
i landskapet. Nya stråk kan byggas i strategiska lägen 
utifrån mindre gröna områden och fragment såsom 
dungar, kraftledningsgator, småvatten med mera. 

För att tydliggöra de strategiska sammanhangen redovi-
sar strukturkartan en mer översiktlig bild av de grön-
områden och stråk än i tematisk fördjupning för Skånes 
grönstruktur. Stråk med behov av utveckling (gröna och 
röda streck) har valts utifrån att de är en del av ett större 
sammanhängande nätverk och korsar en kommungräns. 
Dessa stråk gynnas av ett mellankommunalt samarbete.
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Den regionala transportinfrastrukturen

Nationell tillväxtmotor
Lund och Malmö utgör tillsammans en nationell
tillväxtmotor.

Tillväxtmotor
Helsingborg, Lund och Malmö. Hässleholm och 
Kristianstad utgör tillsammans en tillväxtmotor.

Regional kärna
Hässleholm, Kristianstad, Landskrona, Trelleborg, Ystad 
och Ängelholm. 

Strategisk godsnod
Malmö, Trelleborg, Helsingborg och Ystad är strategiska 
godsnoder. 

Strategisk nod

Centralort

Serviceort

Kollektivtrafiknod

Noder för vandring och cykling

Viktigt transportinfrastrukturstråk
Linjer och pilar illustrerar viktiga stråk för människor och gods; inte 
enskilda järnvägar eller vägar. De bredare linjerna illustrerar stråk som 
ärsärskilt viktiga för att förbinda Skåne med omvärlden och koppla 
samman tillväxtmotorerna och de regionala kärnorna.

Farled
Viktiga farleder för god- och persontrafik på havet.

Godsstråk
Viktiga stråk för godstransporter.

Potentiella supercykelvägar
Potentiella framtida stråk för supercykelvägar.

Prioriterade åtgärder:

Dubbelspår Västkustbanan Maria-Helsingborg C

Dubbelspår Skånebanan Hässleholm-Kristianstad.

Ökad kapacitet E6 Vellinge-Helsingborg

Ökad kapacitet Ystadbanan Skurup-Rydsgård

Planerad ny stambana
Schematisk dragning med planerade stationer i Hässleholm, 
Lund ochMalmö. Viktiga framtida transportnoder för hela 
Skåne samt grannregionerna. Knyter Skåne närmre de övriga 
svenska storstadsregionerna och Europa. Möjliggör utveckling 
av regional kollektivtrafik.

Behov av nya förbindelser över Öresund
Klartecken för brukarfinansierad HH-förbindelse, samt en 
dansk-svensk statlig utredning för Öresundsmetro

Hamn
Hamnar inom stomnätet (Corehamn) och det övergripande nätet 
(comprehensive) inom TEN-T samt övrig godshamn i fallande 
storleksordning 

Flygplats
Köpenhamn, Malmö, Ängelholm-Helsingborg och 
Kristianstad-Österlen flygplats.

TransportinfrastrukturDen flerkärniga ortsstrukturen

1

2

3

4

Nationell tillväxtmotor
Lund och Malmö utgör tillsammans en nationell
tillväxtmotor.

Tillväxtmotor
Helsingborg, Lund och Malmö. Hässleholm och 
Kristianstad utgör tillsammans en tillväxtmotor.

Regional kärna
Hässleholm, Kristianstad, Landskrona, Trelleborg, Ystad 
och Ängelholm. 

Strategisk godsnod
Malmö, Trelleborg, Helsingborg och Ystad är strategiska 
godsnoder. 

Strategisk nod

Centralort

Serviceort

Kollektivtrafiknod

Noder för vandring och cykling

Viktigt transportinfrastrukturstråk
Linjer och pilar illustrerar viktiga stråk för människor och gods; inte 
enskilda järnvägar eller vägar. De bredare linjerna illustrerar stråk som 
ärsärskilt viktiga för att förbinda Skåne med omvärlden och koppla 
samman tillväxtmotorerna och de regionala kärnorna.

Farled
Viktiga farleder för god- och persontrafik på havet.

Godsstråk
Viktiga stråk för godstransporter.

Potentiella supercykelvägar
Potentiella framtida stråk för supercykelvägar.

Prioriterade åtgärder:

Dubbelspår Västkustbanan Maria-Helsingborg C

Dubbelspår Skånebanan Hässleholm-Kristianstad.

Ökad kapacitet E6 Vellinge-Helsingborg

Ökad kapacitet Ystadbanan Skurup-Rydsgård

Planerad ny stambana
Schematisk dragning med planerade stationer i Hässleholm, 
Lund ochMalmö. Viktiga framtida transportnoder för hela 
Skåne samt grannregionerna. Knyter Skåne närmre de övriga 
svenska storstadsregionerna och Europa. Möjliggör utveckling 
av regional kollektivtrafik.

Behov av nya förbindelser över Öresund
Klartecken för brukarfinansierad HH-förbindelse, samt en 
dansk-svensk statlig utredning för Öresundsmetro

Hamn
Hamnar inom stomnätet (Corehamn) och det övergripande nätet 
(comprehensive) inom TEN-T samt övrig godshamn i fallande 
storleksordning 

Flygplats
Köpenhamn, Malmö, Ängelholm-Helsingborg och 
Kristianstad-Österlen flygplats.

TransportinfrastrukturDen flerkärniga ortsstrukturen
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Nationell tillväxtmotor
Lund och Malmö utgör tillsammans en nationell
tillväxtmotor.

Tillväxtmotor
Helsingborg, Lund och Malmö. Hässleholm och 
Kristianstad utgör tillsammans en tillväxtmotor.

Regional kärna
Hässleholm, Kristianstad, Landskrona, Trelleborg, Ystad 
och Ängelholm. 

Strategisk godsnod
Malmö, Trelleborg, Helsingborg och Ystad är strategiska 
godsnoder. 

Strategisk nod

Centralort

Serviceort

Kollektivtrafiknod

Noder för vandring och cykling

Viktigt transportinfrastrukturstråk
Linjer och pilar illustrerar viktiga stråk för människor och gods; inte 
enskilda järnvägar eller vägar. De bredare linjerna illustrerar stråk som 
ärsärskilt viktiga för att förbinda Skåne med omvärlden och koppla 
samman tillväxtmotorerna och de regionala kärnorna.

Farled
Viktiga farleder för god- och persontrafik på havet.

Godsstråk
Viktiga stråk för godstransporter.

Potentiella supercykelvägar
Potentiella framtida stråk för supercykelvägar.

Prioriterade åtgärder:

Dubbelspår Västkustbanan Maria-Helsingborg C

Dubbelspår Skånebanan Hässleholm-Kristianstad.

Ökad kapacitet E6 Vellinge-Helsingborg

Ökad kapacitet Ystadbanan Skurup-Rydsgård

Planerad ny stambana
Schematisk dragning med planerade stationer i Hässleholm, 
Lund ochMalmö. Viktiga framtida transportnoder för hela 
Skåne samt grannregionerna. Knyter Skåne närmre de övriga 
svenska storstadsregionerna och Europa. Möjliggör utveckling 
av regional kollektivtrafik.

Behov av nya förbindelser över Öresund
Klartecken för brukarfinansierad HH-förbindelse, samt en 
dansk-svensk statlig utredning för Öresundsmetro

Hamn
Hamnar inom stomnätet (Corehamn) och det övergripande nätet 
(comprehensive) inom TEN-T samt övrig godshamn i fallande 
storleksordning 

Flygplats
Köpenhamn, Malmö, Ängelholm-Helsingborg och 
Kristianstad-Österlen flygplats.

TransportinfrastrukturDen flerkärniga ortsstrukturen
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Kartan illustrerar översiktligt Skånes transportinfra-
struktur med sikte på 2040. Den visar viktiga stråk för 
person- och godstransporter samt transportinfrastruktur 
som ingår i det transeuropeiska transportnätet (TEN-T). 
Kartan lyfter även fram behov av större infrastruktur-
satsningar. Dessa tar utgångspunkt i gällande nationell 
plan 2018–2029, Skånebilden och Regionsamverkan 
Sydsveriges sydsvenska prioriteringar 2021.

Nya fasta förbindelser över Öresund bidrar till att 
Öresundsregionen kan fortsätta att utvecklas som en 
av Skandinaviens viktigaste tillväxtregioner. Öresunds-
brons anslutningar måste förbättras och planeringen för  
nya förbindelser behöver fortsätta. En fast förbindelse 
mellan Helsingborg och Helsingör ger nordvästra Skåne 
liknande möjligheter som Öresundsbron har gett 
MalmöLundregionen. Öresundsmetron blir ett viktigt 
verktyg för att länka samman Malmö och Köpenhamn 
till en stark storstadsregion, som blir en ännu starkare 
regional och nationell ekonomisk motor. I ett långsiktigt 
perspektiv behövs båda förbindelserna och det är viktigt 
att skapa handlingsberedskap för en sådan utveckling. 
Region Skåne ser det som prioriterat att processen för 
en brukarfinansierad fast förbindelse mellan Helsing- 
borg och Helsingör fortsätter och leder till beslut 
tillsammans med Danmark om att starta bygget. Region 
Skåne ser det även som prioriterat att en dansk-svensk 
statlig utredning för Öresundsmetron genomförs.

Västkustbanan är en av Skandinaviens viktigaste 
järnvägssträckningar. Den förbinder inte bara Oslo och 
Göteborg med Malmö-Köpenhamn, utan knyter även 
ihop flera större städer längs sträckan. EU har prioriterat 
stråket inom ramen för TEN-T och Trafikverket ser det 
som en av Sveriges viktigaste järnvägsförbindelser. Ett 
färdigställande av Fehmarn Bältförbindelsen kommer 
att stärka stråkets betydelse ytterligare. I Nationell plan 
för transportsystemet 2018–2029 ingår dubbelspår Helsing-
borg–Maria. Region Skåne ser det som prioriterat att 
åtgärden även inkluderas i nationell plan för planperio-
den 2022–2033 samt att den genomförs.

Skånebanan, som sträcker sig från Helsingborg till Kris-
tianstad mot Blekinge och förbinder orterna däremellan, 
är idag ett av Sveriges mest trafikerade enkelspår. Skåne-
banan är en viktig förbindelse mellan nordvästra och 
nordöstra Skåne samt till Södra stambanan. Skåneba-
nan kommer att få ytterligare betydelse med en ny fast 
förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör. Skåne-
banan kommer också att bli en viktig förbindelse till 
den nya stambanan och satsningar på banan för ökad 
kapacitet, och attraktiva restider behöver därför ske 
parallellt med processen för ny stambana. Region Skåne 

ser det som prioriterat att Skånebanan med dubbelspår 
Hässleholm–Kristianstad inkluderas i nationell plan för 
planperioden 2022–2033.

Ystadbanan sträcker sig från Malmö/Lockarp till Ystad 
och Österlenbanan sträcker sig från Ystad till Simris-
hamn. De två banorna bildar tillsammans ett järnvägs- 
stråk som kopplar samman sydöstra och sydvästra 
Skåne samt orterna däremellan. Stråket är betydelsefullt 
för södra Skånes nationella och internationella tillgäng-
lighet, inte minst genom kopplingen till Malmö och 
Köpenhamn och till den nya stambanan. Det är även 
betydelsefullt för kopplingen mellan Bornholm och 
Köpenhamn. Region Skåne ser det som prioriterat att 
ett partiellt dubbelspår på sträckan Skurup–Rydsgård 
inkluderas i nationell plan för planperioden 2022–2033 
vilket krävs för att kunna utveckla tågtrafiken på banan.

Den nya stambanan mellan Lund och Hässleholm ingår 
i gällande nationell plan 2018–2029. Åtgärden är en del 
av de nya stambanorna som ska knyta samman Sveriges 
storstadsregioner. För Skåne bidrar de nya stambanorna 
både till ökad kapacitet för regional kollektivtrafik samt 
till att knyta Skåne närmare omvärlden. Utbyggnad av 
ny stambana Hässleholm–Lund, med planerat färdig-
ställande till omkring 2035, behövs för att möjliggöra 
utveckling av den regionala tågtrafiken i Skåne i enlig-
het med Region Skånes Persontågsstrategi. För att möjlig-
göra ökad rörlighet över hela regionen är det viktigt att 
den nya stambanan planeras samordnat med anslutande 
banor, med integrerade och centralt placerade stationer 
i Lund och i Hässleholm samt synkroniserat med den 
regionala tågtrafikens behov. Utbyggnaden innebär 
samtidigt intressekonflikter genom omgivningspåverkan 
och negativ inverkan på natur-, kultur- och miljövärden, 
markhushållning samt barriärer och bullerskapande 
effekter. Det är därför viktigt att utbyggnaden sker på ett 
sätt som ger nytta för Skåne och uppnår de eftersökta 
effekterna för den regionala tågtrafiken samtidigt som 
negativa effekter minimeras.

För E6 i Skåne ingår trimning i nationell plan 2018–
2029 och är även prioriterad till kommande nationell 
plan 2022–2033.

Sydostlänken mellan Älmhult–Olofström ingår i natio-
nell plan 2018–2029. Banan går delvis genom Skåne 
och är enkelspårig och oelektrifierad. En utbyggnad 
av banan innebär elektrifiering och en förlängning till 
Karlshamn. Sydostlänken ger bättre förutsättningar för 
godstrafiken och bidrar till redundans och avlastning i 
Sydsveriges tågsystem. 
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Strategiska godsnoder
Skåne är en mycket viktig hamnregion. Hamnarna i 
Helsingborg, Malmö, Trelleborg och Ystad ingår i det 
transeuropeiska transportnätet (TEN-T). Med utgångs-
punkt från hamnarna utgör Helsingborg, Malmö, 
Trelleborg och Ystad viktiga strategiska noder för god-
stransporter till, från och genom Skåne ur ett europeiskt, 
nationellt och regionalt perspektiv.

De strategiska godsnoderna är en viktig länk i Sveriges 
försörjningskedja och hanterar dagligen en stor del av 
landets import och export. Det innebär att det är av 
stor vikt att tillgängligheten till hamnarna med väg- och 
järnvägsanslutningar säkerställs.

Helsingborgs hamn är Sveriges näst största container-
hamn och via kombiterminalen i Helsingborgs hamn 
transporteras betydande intermodala volymer (transport 
av gods med fler än ett transportsätt). Genom lastbils- 
trafiken via Helsingborgs hamn transporteras stora 
mängder jordbruks- och skogsbruksprodukter, livsmedel 
och djurfoder samt trävaror. Samtidigt är Helsingborgs 
hamn Sveriges näst största passagerarhamn med runt 
7,1 miljoner passagerare ett normalår. Totalt hanteras 
7900 tusen ton och normalt har hamnen runt 30 000 
anlöp per år.

CMP i Malmö (Copenhagen Malmö Port) är Skan-
dinaviens största bilhamn och fungerar även som en 
omlastningshubb för vidare transporter till Skandinavien, 
Ryssland och Baltikum. Genom RoRo-verksamheten 
(lastfartyg som är konstruerade för att fartygets last lätt 
ska kunna köras ombord och i land) hanteras, i synner-
het från Tyskland, stora volymer livsmedel, konsum-
tionsvaror med mera. I hamnen hanteras också projekt- 
laster såsom husmoduler till olika byggnadsprojekt. 
Vidare är Malmö en strategisk punkt för omlastning 
både via fartyg och järnväg av bland annat stål- och 
pappersprodukter men också returmaterial. I hamnen 
finns också en betydande torr- och våtbulksverksamhet i 
form av spannmål, metall, djurfoder och bränsle i olika 
former. Totalt hanterar hamnen ca 2800 anlöp och 7800 
tusen ton årligen.

Trelleborgs hamn är Sveriges största RoRo-hamn 
och Sveriges andra största godshamn med färjetrafik 
till Travemünde, Rostock, Swinoujscie och Klaipeda. 
Via Trelleborgs hamn transporteras stora volymer av 
allehanda godsslag. Den geografiska spridningen av 
start- och målpunkter är stor både på kontinenten och i 
Sverige. Det finns en kombiterminal och i hamnen sker 

även regelbunden färjerangering av järnvägsvagnar.  
Trelleborgs hamn har även tågfärjetrafik till kontinenten. 
Totalt hanterar hamnen ca 5400 anlöp årligen och  
800 000 enheter motsvarande 11 800 tusen ton.

Ystad hamn är Sveriges tredje största färjepassagerar-
hamn med över 2,3 miljoner passagerare och 650 000 
personbilar. De senaste 15 åren har personbilstrafiken 
ökat med i snitt 4,8 % per år enbart till Bornholm. Av 
lastbilstransporterna via Ystad hamn har 73 % start- eller 
målpunkt i Polen. Under 2020 startade även säsongs-
bunden trafik till Sassnitz. I hamnen finns utrustning 
och spår för att kunna hantera järnvägsvagnar i färjetrafik. 
Totalt hanterar hamnen 3700 anlöp och 3 200 tusen  
ton årligen.

I Landskrona hamn hanteras framför allt bulkvaror. 
Huvudparten av godsslagen som hanteras i Landskrona 
hamn är gödselmedel, spannmål, foder, kalk, återvin-
ningsmaterial och bränsle för värmekraftverk. Totalt 
lossas och lastas drygt 600 tusen ton gods per år. Antal 
anlöp per år uppgår till drygt 200 stycken.

Åhus hamn är en av södra Sveriges mest betydande 
bulkhamnar och är sydöstra Sveriges största container-
hamn. Bulkhanteringen står för drygt 70 procent av 
den totalt hanterade volymen. Containertrafiken sker 
veckovis till Bremerhaven och Hamburg. Totalt hanteras 
cirka 600 tusen ton per år. Antal anlöp per år ligger runt 
270 stycken.

Flygplatser
I Skåne finns tre flygplatser för linjetrafik: Malmö 
Airport, Ängelholm-Helsingborg Airport samt Kristian-
stad-Österlen Airport. Den viktigaste flygplatsen för regi-
onen, såväl för persontransporter som godstransporter, 
är dock Köpenhamns flygplats som utgör en gemensam 
trafikknutpunkt för både Danmark och södra Sverige.

Flygplatserna är viktiga för Skånes tillgänglighet natio-
nellt och internationellt och fyller en viktig funktion för 
Skånes näringsliv. En utmaning för flygtrafiken är att 
det är ett energiintensivt sätt att transportera människor 
och gods. Samtidigt har de olika trafikslagen komplet-
terande roller och tillgång till en transportkedja som 
inbegriper flera olika trafikslag är viktigt.

Malmö Airport ingår i det transeuropeiska transportnätet 
(TEN-T) och är, som en av landets största flygplatser, en 
knutpunkt av stor nationell och internationell bety-
delse. Flygplatsen är ett komplement till Köpenhamns 
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flygplats, både när det gäller resenärer och gods, och 
den enda flygplatsen i Skåne med betydande godshan-
tering. Flygplatsen är även utpekad som riksintresse och 
ingår i det nationella basutbudet vars syfte är att säker-
ställa ett effektivt och långsiktigt hållbart flygtransport-
system som garanterar en grundläggande interregional 
tillgänglighet i hela landet. Det innebär att flygplatsen 
inte får läggas ner utan regeringens godkännande. Flyg-
platsen drivs av det statliga bolaget Swedavia.

Ängelholm-Helsingborg Airport bidrar till att stärka 
Skånes tillgänglighet, nationellt och internationellt. 
Flygplatsen ägs gemensamt av sju nordvästskånska 
kommuner (Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klip-
pan, Perstorp och Ängelholm) och har som mål att vara 
en av de ledande flygplatserna i Sverige i klimat- och 
hållbarhetsfrågor. Ängelholm-Helsingborg flygplats är 
utpekad som riksintresse utifrån behovet av flygplats- 
kapacitet för att säkerställa framtida utveckling av utrikes- 
trafiken i Öresundsregionen.

Kristianstad-Österlen Airport bidrar till att stärka 
Skånes tillgänglighet, nationellt och internationellt. 
Flygplatsen ägs gemensamt av Kristianstad, Hässleholm, 
Bromölla och Östra Göinge. Kristianstad-Österlen 
Airport är av riksintresse för flygtrafiken.

Som jämförelse har Köpenhamns flygplats under samma period utvecklats från cirka 20 miljoner resenärer 2006 till 
cirka 30 miljoner 2019 vilket är i storleksordningen 10 - 15 gånger fler än Malmö airport.

Supercykelvägar
Skånes supercykelvägar ska utgöra konkurrenskraftiga 
och välkända cykelvägar som erbjuder hög framkomlig-

het, komfort, trafiksäkerhet och trygghet för den som 
vill cykla in till eller ut ur Skånes städer. Supercykel- 
vägarna är en viktig del i ett sammanhängande hållbart 
transportsystem som gör Skåne till en stark och hållbar 
tillväxtmotor.

Supercykelvägarna ska bidra till att skapa ökad tillgäng-
lighet och valfrihet för dem som bor i städernas utkant 
eller i samhällena runt omkring. Genom att bidra till 
minskad bilpendling kan supercykelvägarna medföra att 
biltrafiken i städerna kan fungera bättre samt medföra 
minskade störningar i form av trängsel, buller, förore-
ningar och klimatpåverkan.

Strukturkartan identifierar stråk med potential att bli 
framtida supercykelvägar. Urvalet utgörs av stråk in till 
Skånes större städer som antingen har stora flöden av 
cyklister redan idag eller skulle kunna få, om infrastruk-
turförbättringar och riktade kommunikationsinsatser 
genomförs.

Supercykelvägarna kommer att planeras, utvecklas, 
kommuniceras och drivas i samverkan mellan regio-
nen, kommuner och väghållare som en integrerad del i 
infrastrukturplaneringen med ambitionen att skapa ett 
enhetligt system.

Läs mer i rapporten Koncept för Supercykelstråk i Skåne, 
Region Skåne

1751 ( 2864 )



UTVECKLINGSINRIKTNING  |  Strukturkarta

54

Regionplan för Skåne 2022–2040 

Utblick Skåne 2050

Öppna visionskartan som PDF här.

Utblicken mot 2050 grundas på de utmaningar som 
regionplanen identifierat och på en möjlig utveckling för  
Skåne om regionplanens planeringsstrategier genomförs.

De globala målen har reviderats och Skåne är ledande 
i att visa hur en hållbar utveckling praktiseras. Skånes 
miljöer har blivit socialt hållbara genom att utgå från 
människans behov av att främja hälsa, integration, 
jämlikhet och trygghet. Skånes städer är utformade för 
att uppmuntra till fysisk aktivitet och sociala möten 

men Skåne ger samtidigt möjlighet till avkoppling och 
återhämtning i natur- och kulturlandskapet. Skånes 
kvaliteter bidrar till integration, jämställdhet och främjar 
barns utveckling. Alla har nära till grönområden av bra 
kvalitet och det är enkelt att nå naturen genom hållbart 
och kollektivt resande.

Skånes utveckling mot 2050 har tagit utgångspunkt i 
den flerkärniga ortsstrukturens styrkor och regionens 
tillväxtmotorer, kärnor, orter och byar har utvecklats 
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utifrån sina olika förutsättningar, samband och kvaliteter. 
På detta sätt har Skånes alla delar stärkts.

Tillväxtstråket i västra Skåne har tillsammans med 
Köpenhamn och Helsingör utvecklats till ett integrerat 
storstadsområde med global attraktivitet. Välfungerande 
infrastruktur och stärkt tillgänglighet, både mellan 
Skånes olika delar och till omvärlden har varit en viktig 
förutsättning. Detta har även bidragit till att Skåne 
och Öresundsregionen utvecklats till en sammanhållen 
arbets- och bostadsmarknad utan märkbara admi-
nistrativa gränser och att Skåne har knutits närmare 
sina grannregioner i Sydsverige och de andra svenska 
storstadsregionerna.  

Skånes attraktionskraft har stärkts för såväl invånare, 
företag och besökare genom att landsbygden och de 
gröna näringarnas roll i stadsplaneringen har lyfts och 
fått ta plats.

Globala klimatförändringar har medfört att Skånes 
betydelse som livsmedelsförsörjningsregion har ökat. 
Skånes gröna infrastruktur har haft en avgörande roll i 
anpassningen till det förändrade klimatet. Ett kontinu-
erligt arbete med att utveckla och tillämpa kunskap om 
klimatförändringarnas effekter har varit nödvändigt.

Att Skånes gröna infrastruktur har bevarats och utveck-
lats för att kunna leverera en mångfald av ekosystem-
tjänster och samtidigt innehålla en rik biologisk mång-
fald har varit en förutsättning för Skånes välbefinnande.

Genom samplanering, effektivt markutnyttjande och 
genom att dra nytta av den starka innovationskraft som 
finns i regionen har tillgängligheten stärkts och Skåne 
har ställt om till ett miljömässigt, ekonomiskt och soci-
alt hållbart transportsystem. Satsningar på mer yteffek-
tiva färdmedel som kollektivtrafik, cykel och gång samt 

teknikutvecklingens mobilitetslösningar har bidragit till 
att lindra utmaningar med trängsel och buller i Skånes 
större städer samt förbättrat tillgängligheten, vilket gjort 
avstånden i Skåne ännu kortare.

Skåne har fortsatt att utveckla och stärka samarbetet 
inom Greater Copenhagen och i södra Sverige samt 
kraftsamlat för att säkerställa behovet av större investe-
ringar i infrastruktur och kollektivtrafik. Detta har bidra-
git till att Skåne och Öresundsregionen utvecklats till en 
sammanhållen och integrerad storstadsregion med goda 
kopplingar till såväl våra grannregioner som storstads-
regionerna i norra Europa. Som en följd av detta har 
Skånes nationella och globala konkurrenskraft stärkts.

God samverkan och ett utvecklat regionalt helhetsper-
spektiv på gods- och logistikfrågor har stärkt Skåne som 
knutpunkt för norra Europa och bidragit till regionens 
attraktivitet och konkurrenskraft. Överflyttningen av 
gods från väg till sjöfart och järnväg har varit nödvändig 
för att klara Skånes omställning till ett hållbart trans-
portsystem och en hållbar markanvändning.
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Tematiska fördjupningar
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Denna del omfattar fyra övergripande teman som konkretiserar planeringsstrategierna. Temana fördjupas 
utefter sakområden med tillhörande planeringsprinciper och tematiska kartor. 

1. Bebyggelseutveckling
Utvecklingen av bebyggelsen i Skåne ska bidra till att 
skapa inkluderande, väl gestaltade, långsiktigt hållbara 
och hälsofrämjande livsmiljöer. Bebyggelsen behöver 
utformas så att den både är resurseffektiv och kan hålla 
under många år framöver samtidigt som den bidrar till 
utveckling av näringsliv, bostadsbyggande, kulturmiljö- 
och upplevelsevärden. Den måste också anpassas till 
ett förändrat klimat och utföras med minsta möjliga 
klimatpåverkan. Det finns även socioekonomiska 
skillnader i Skåne som leder till att alla inte har samma 
möjlighet till goda och hälsosamma livsmiljöer. Dessa 

utmaningar behöver hanteras i bebyggelseutvecklingen. 
De vägval som görs i efterföljande kommunal planering 
har stor inverkan på hur Skåne som helhet utvecklas.  
Hur vi planerar för och var vi placerar bostäder, verk- 
samheter, service och infrastruktur kommer att ha stor 
betydelse för framtida livskvalitet och tillväxt. Utgångs-
punkten är det flerkärniga Skåne där invånarna får större 
tillgång till arbete, bostäder, utbildning, kultur och sjuk-
vård samtidigt som vi hushåller med mark och vatten.
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1.1 Planering av bebyggelsen
För att hushålla med marken och använda den så 
effektivt som möjligt är det avgörande att bebyggelsen 
samplaneras med andra övergripande strukturer, såsom 
transportinfrastruktur, kollektivtrafik, grönstruktur och 
teknisk infrastruktur. Genom samplanering kan miljö-
kvalitetsnormer för luft och buller i större utsträckning 
tillgodoses. Lika viktigt är att huvuddelen av bebyggel-
seutvecklingen sker genom förtätning i strategiska lägen 
och utifrån befintliga strukturer. Ett strategiskt läge 
betyder att bebyggelsen planeras med god tillgänglighet 
till nödvändiga funktioner och utifrån möjligheten att 
anpassa eller tillföra funktioner efter behov. Förtätning 
ställer höga krav på att utformning och gestaltning av 

den byggda miljön görs på ett sådant sätt att viktiga 
värden bevaras och utvecklas och att nya kvaliteter och 
värden tillskapas. För att dra nytta av flerkärnigheten är 
god tillgänglighet en förutsättning. Att bygga kollektiv-
trafiknära ger fler bättre tillgång till bostäder, arbetsplatser 
och fritidsaktiviteter. De kollektivtrafiknära lägena behö-
ver tillvaratas och utvecklas så att kollektivtrafiksystemets 
nytta kan maximeras. Kollektivtrafiknoderna är också 
platser där många människor möts och rör sig dagligen. 
Dessa behöver utformas utifrån ett hela resan-perspektiv 
med gena stråk för anslutning genom gång och cykeltrafik.  

Stationsnära läge 2.0

Planeringsprinciper

1.1 i - Utveckla bebyggelsen utifrån befintliga strukturer och genom förtätning i strategiska lägen. 

1.1 ii - Prioritera bebyggelse i kollektivtrafiknära lägen.

1.1 iii - Utveckla kollektivtrafiknoder till attraktiva mötesplatser med service. 

Genomförandekategori:

• Dialog och samverkan – stöd och samordning

• Kunskap 

Koppling till delmål i Agenda 2030:

9.1 - skapa hållbara, motståndskraftiga och inkluderande infrastrukturer

9.4 - uppgradera all industri och infrastruktur för ökad hållbarhet

11.2 - tillgängliggör hållbara transportsystem för alla

11.4 - skydda världens kultur- och naturarv

1.1 PLANERING AV BEBYGGELSEN
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1.2 Klimatanpassad bebyggelseutveckling
Klimatet förändras här och nu. Det finns ett stort behov 
av att minska Skånes klimatpåverkan samtidigt som den 
fysiska miljön behöver anpassas för att kunna hantera 
konsekvenserna av ett förändrat klimat. Klimatanpass-
ning är en samhällsekonomisk nödvändighet eftersom 
klimatförändringar kan orsaka stora skador. 

I samhällsplaneringen behöver både ny och befintlig 
bebyggelse anpassas till ett förändrat klimat. Klimatan-
passning behöver utföras varsamt så att värden i Skånes 
kulturmiljöer kan utvecklas och bevaras över tid. Det 
finns annars risk att värdena går förlorade. Förvaltning 
av kulturmiljövärden har stor betydelse för att uppnå 
hållbara och attraktiva livsmiljöer.

Den byggda miljön påverkar den lokala temperaturen 
genom fysiska strukturer av olika material, både på 
byggnader och markbeläggningar med olika förmåga att 
absorbera värme. Det är viktigt att möjliggöra för svala 
offentliga miljöer och skapa skugga genom att ge plats 
för träd och blågröna ytor och strukturer. Väl gestaltade 
åtgärder kan även bidra till att utveckla den fysiska 
miljön. Särskilt viktigt ur ett barnperspektiv är att skapa 
skuggiga platser på skolgårdar, lekplatser och andra plat-
ser där barn rör sig. Men även för äldre och svaga vid 
viktiga funktioner i samhället. Hänsyn till värmeböljor 
och ökad nederbörd behöver hanteras i översiktsplan 
och efterföljande planering. 

Karta över riskområden för ras, skred, erosion och översvämning i Skåne. Källa: SGI och MSB. 
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Flera av Skånes kommuner har utmaningar med ero-
sion. Klimatförändringar leder till förändrade vatten-
nivåer och flödesförhållanden vilket påverkar risken 
för fortsatt och utbredd erosion i Skåne. Den fysiska 
planeringen behöver ta hänsyn till dessa utmaningar 

och det behövs strategiska och samordnade insatser på 
kommunal nivå, med vägledning och stöd från regional 
och nationell nivå. Det är viktigt att det i planeringen 
tydligt framgår vilka riskscenarier som används samt att 
hänsyn tas till bebyggelsens förväntade livslängd. 

Erosionsförhållanden längs Skånes kust. Öppna som interaktiv karta här.

1.2 KLIMATANPASSAD BEBYGGELSEUTVECKLING

Planeringsprinciper:

1.2 i - Klimatanpassa den byggda miljön efter högre medeltemperaturer, värmeböljor och ökad nederbörd. 

1.2 ii - Planera bebyggelsen till mark som är lämplig för ändamålet med hänsyn till risk  
för översvämning och erosion.

Genomförandekategori:

• Kunskap 

Koppling till delmål i Agenda 2030:

11.3 - inkluderande och hållbar urbanisering

13.1 - stärk motståndskraften mot och anpassningsförmågan till klimatrelaterade katastrofer

13.2 - integrera åtgärder mot klimatförändringar i politik och planering

13.3 - öka kunskap och kapacitet för att hantera klimatförändringar

15.1 - bevara, restaurera och säkerställ hållbart nyttjande av ekosystem på land och i sötvatten

15.9 - integrera ekosystem och biologisk mångfald i nationell och lokal förvaltning
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1.3 Gestaltad livsmiljö
Det som byggs, formges och gestaltas har inverkan på 
alla hållbarhetens dimensioner. Gestaltad livsmiljö 
fokuserar på hur arkitektur, form, design, konst och 
kulturarv på olika sätt formar samhället och invånarens 
vardag och hur de kan bidra till att lösa samhälls- 
utmaningar. Med perspektivet gestaltad livsmiljö följer 
en helhetssyn på formandet av livsmiljön, från samhälls- 
byggnad till detaljers utformning. Utifrån detta per-
spektiv är det människan och människans behov som 
blir utgångspunkt. Arkitektur, form och design utgör 
betydande resurser i utvecklingen av ett långsiktigt håll-
bart samhälle och Skånes attraktivitet. Genom gestaltad 
livsmiljö skapas förutsättningar för individers möjlig-
het att påverka sin livsmiljö; till inkludering och ökat 
demokratiskt deltagande.

I Politik för gestaltad livsmiljö framhålls den offentliga 
konstens avgörande roll för ett mer hållbart samhälle, 
bland annat för att konsten både kan förstärka befint-

liga och bidra till nya värden – såväl estetiska som 
sociala. Konst har under århundraden spelat en viktig 
roll i gestaltningen av gemensamma rum och bidragit 
till unika platser och boendemiljöer runt om i landet. 
Genom konst och konstnärliga processer kan även 
invånarnas perspektiv och specifika kunskap om platsen 
tas tillvara. Att ett konstverk genomförs visar på omsorg 
och en vilja att investera i den lokala samhällsmiljön.

Det offentliga har stora möjligheter att agera förebildligt 
som kunskapsspridare, planerare, beställare, byggherre 
och förvaltare. Flera myndigheter har särskilda uppdrag 
att sprida och implementera politiken såsom Boverket, 
Arkdes, Statens konstråd och Riksantikvarieämbetet.  
I Skåne är Form/Design Center nationell nod för gestal-
tad livsmiljö. 

Region Skånes strategi för gestaltad livsmiljö  
- arkitektur, form och design

Planeringsprinciper

1.3 i - Använd perspektivet gestaltad livsmiljö i alla samhällsplaneringens skeden. 

1.3 ii - Vidareutveckla och sprid kunskap om gestaltad livsmiljö.

Genomförandekategori:

• Kunskap

• Dialog och samverkan - huvudaktör

• Dialog och samverkan - inspiration

Koppling till delmål i Agenda 2030:

4.7 - utbildning för hållbar utveckling och globalt medborgarskap

11.4 - skydda världens kultur- och naturarv
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1.4 Bostadsförsörjning
En fungerande bostadsmarknad är grundläggande för 
såväl den enskildes möjligheter i livet som samhällets 
utveckling i stort. Att det finns tillgång till bostäder är 
en förutsättning för regional utveckling i Skåne. Näst 
intill samtliga skånska kommuner beskriver att det råder 
bostadsbrist på deras lokala bostadsmarknad. Bostads-
marknaden är komplex och påverkas av många faktorer 
och aktörer. Bostadsbyggandet i Skåne har ökat, men 
glappet mellan behovet av bostäder och möjligheten 
att kunna efterfråga har också ökat och förväntas öka 
än mer framöver. De med svag ekonomi och har det 

allra svårast att efterfråga de bostäder de behöver. För 
att uppnå målet om en bostadsmarknad som erbjuder 
en mångfald av boendeformer i varierande storlek och 
läge samt med olika upplåtelseformer och prislägen så 
att människor kan bo och leva över hela Skåne, behöver 
samverkan utvecklas och samsyn kring bostadsmarkna-
dens funktionssätt och möjliga utveckling nås. Bostads-
marknadens aktörer behöver fortsätta att gemensamt 
undersöka vilka mekanismer som stödjer rörlighet, 
överkomliga priser, integration och etablering på 
bostadsmarknaden.

Planeringsprinciper:

1.4 i - Verka för att det finns tillgång till bostäder som motsvarar bostadsbehovet i Skåne. 

1.4 ii - Utveckla regional samverkan och samsyn om hur den skånska bostadsmarknaden fungerar  
och kan utvecklas. 

Genomförandekategori:

• Remissinstans

• Kunskap

• Dialog och samverkan – stöd och samordning

Koppling till delmål i Agenda 2030:

10.2 - främja social, ekonomisk och politisk inkludering

11.1 - säkra bostäder till överkomlig kostnad

11.3 - inkluderande och hållbar urbanisering

11.A - främja nationell och regional utvecklingsplanering

1.4 BOSTADSFÖRSÖRJNING
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1.5 Näringsliv
Ett starkt näringsliv är viktigt för Skånes attraktivitet 
men också regionens ekonomiska och sociala hållbarhet. 
Skånes välstånd bygger i hög grad på innovativa och 
framgångsrika exportföretag som klarat av att förnya 
och ställa om produktion och produkter i takt med att 
marknaden förändras. Detta är en fortsatt viktig fram-
gångsfaktor. I Skåne finns en rik branschbredd och ett 
starkt växande företagande. Det finns globalt ledande 
teknikbolag, uppmärksammade startup-bolag, världsle-
dande forskning och en lång historia av innovation.

Samtidigt finns utmaningar med låg produktivitet, 
mindre investering i privat forskning och utveckling och 
svårigheter med kompetensförsörjning. Förutsättning-
arna är goda för att starta och driva företag i hela Skåne. 
Det är då viktigt att hela Skåne ges möjlighet att utveck-
las utifrån sina unika kvaliteter. Därför belyses förutsätt-
ningarna för att stärka näringslivet i detta avsnitt utefter 
perspektiven branschbredd, innovation, natur, kultur, 
utbildning och fysisk planering. 

Branschbredd
På övergripande nivå har Skåne en branschstruktur 
som liknar rikets. Skåne har dock en något större andel 
sysselsatta inom handel och omvänt något färre inom 
tillverkningsindustri. Skåne har också en högre andel 
sysselsatta inom utbildning vilket förklaras av att regi-
onen har tre universitet och en högskola. På en mera 
detaljerad branschnivå framträder dock en specialisering 
inom områden som Tech/IKT, livsmedel, förpackning, 
datorspel, läkemedel/läkemedelsteknik, byggnadsindu-
stri och kemisk industri.

Inom Skåne skiljer näringslivsstrukturen sig åt mellan 
olika regiondelar. I nordöstra Skåne är trävaruindustri, 
areella livsmedelsnäringar samt livsmedelsindustri 

relativt större sektorer i jämförelse med övriga Skåne. 
Detsamma gäller de mindre sektorerna elektronikindu-
stri, pappers- och massaindustri samt byggnadsmaterial.  
I sydöstra hörnet har areella livsmedelsnäringar, detalj- 
handel, besöksnäring samt i viss mån industrisektorerna 
fordonsindustri och gummi och plastindustri en relativt 
stor betydelse.  

I västra Skåne tecknas ett annorlunda mönster. I nord- 
väst är stål- och metallindustri samt logistik och trans-
port jämförelsevis stora. I nordväst ligger även areella 
livsmedelsnäringar, kemisk industri, fordonsindustri 
och metallvaruindustri över det skånska genomsnittet. 
Sydväst har en större andel privatanställda inom särskilt 
IKT, avancerade företagstjänster och företagsservice. 
Andra sektorer i sydväst som är relativt stora är övrig 
partihandel och i viss mån media och Life Science. 

Innovation
I de mått som finns på innovationskraft och förmåga 
rankas Skåne högt jämfört med övriga regioner i EU, 
och Sverige rankas högt jämfört med resten av världen. 
Skåne har också i förhållande till övriga regioner i EU 
höga investeringar i forskning och utveckling i förhål-
lande till BRP. Däremot har nyföretagandet i Skåne, 
om än i låg takt, över en tid sjunkit. Ändå har regionen 
landets näst högsta nyföretagande i förhållande till 
befolkningen. 

För att stärka innovationsförmågan och produktivite-
ten i Skåne utgör Innovationsstrategin för hållbar tillväxt 
grunden till gemensamma vägval för framtiden. De 
prioriterade områdena delas in i två typer av insatsom-
råden: specialiseringsområden respektive breda närings-
livsfrämjande insatser. De sex specialiseringsområdena 
är: Avancerade material och tillverkningsindustri, ESS, 
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MAX IV och innovationssystemet Science Village,  
Livsmedel, Life Science och hälsa, Smarta hållbara 
städer och Tech. 

I Skåne finns kombinationen av starka lärosäten, jord- 
och skogsbruk, viktiga biobaserade värdekedjor och 
avancerad tillverkning vilket ger regionen goda kon- 
kurrensförutsättningar. Den skånska jordbruksmarken 
är grundläggande för livsmedelsproduktionen och 
aktörer i Skåne kan visa vägen till ett långsiktigt hållbart 
livsmedelssystem.

Natur och kultur
Genom att låta vandrings- och cykelleder binda sam-
man orter och byar med omgivande landskap skapas 
förutsättningar för nya och stärkta besöksnäringsfö-
retag som bidrar till en levande landsbygd med stärkt 
sysselsättning. Turismen i Skåne bidrar till den regionala 
tillväxten och attraktivitet, till exempel genom Tourism 
in Skånes strategiska färdplan, Tourism matters. 

De kulturella och kreativa näringarna (KKN) skiljer 
sig från andra för samhällsekonomin viktiga näringar 
genom sin fragmentering i många små branscher och 
småskalighet i företagandet. Det finns starka kopplingar 
mellan enskilda kulturskapare, KKN-företag och andra 
aktörer inom alla konst- och kulturområden. Gemen-
samt bidrar dessa till Skånes attraktivitet, gestaltad 
livsmiljö och hållbar tillväxt.  

Utbildning
Tillgång till utbildning och i synnerhet högre utbildning 
är ytterligare ett viktigt perspektiv för hållbar tillväxt 
och en växande arbetsmarknad i regionen. Branscher 
med störst andel högutbildade generellt är forskning 
och utveckling, hälso- och sjukvård, utbildning och 
avancerade företagstjänster. Därefter följer informations- 
och kommunikationsteknik, konstnärlig och kulturell 
verksamhet samt Life Science. Andelen sysselsatta med 
en teknisk eller naturvetenskaplig utbildning, vilket i 
en högre utsträckning samvarierar med högre produkti-
vitetsnivåer, är särskilt framträdande inom IKT följt av 
avancerade företagstjänster, elektronikindustrin, vatten, 
avfall och återvinning, fordonsindustri samt kemisk 
industri.  

För att bibehålla den höga nivån i Sveriges kunskaps- 
ekonomi krävs ett välfungerande utbildningssystem som 
står rustat för framtidens utmaningar. Den framtida 

arbetsmarknaden kommer att efterfråga nya kompetenser 
som vi idag inte ens anar och konkurrensen på den 
globala marknaden är hård. Därtill har det i sviterna av 
coronapandemin uppstått ett behov av omställningsför-
måga för individer på arbetsmarknaden.

För att fler ska välja utbildning måste den vara lättill-
gänglig. Den geografiska tillgängligheten till utbildning 
har mycket stor betydelse för benägenheten till vidare-
utbildning och omställning. Den fysiska planeringen 
kan i det här sammanhanget skapa förutsättningar för 
tillgänglighet och närhet till utbildningsinstitutioner 
genom minskad pendlingstid och fortsatt utbyggnad av 
den digitala infrastrukturen.   

Fysisk planering för näringslivsutveckling
För att näringslivet ska kunna växa och Skånes ekono-
miska styrkor tas tillvara behövs snabba och direkta 
förbindelser såväl inom som till regionen. Dessutom 
behöver tillgången till mark säkras i befintliga och nya 
verksamhetsområden, liksom tillgång till el, vatten och 
digital infrastruktur. Ofta tas stora ytor av obebyggd 
mark i anspråk och kommunernas översiktsplaner visar 
att denna utveckling kommer att fortsätta. För att hus-
hålla med mark är det viktigt att planera effektivt. Detta 
gäller i synnerhet när jordbruksmark tas i anspråk. 

Att Skåne har en välutbyggd infrastruktur är viktigt 
för att kunna nyttja de fördelar som uppkommer när 
företag och kunskap inom samma, eller närliggande, 
branscher är koncentrerade och sammankopplade. Ett 
effektivt transportsystem för person- och godstranspor-
ter samt tillgång till digital infrastruktur kommer göra 
det lättare att transportera människor och varor samt 
att skapa ett ökat utbyte av tjänster och idéer. Dessa 
regionala agglomerationsfördelar förutsätter en infra-
struktur- och bebyggelseplanering som stärker en urban 
koncentration och branschkoncentration. Detta är i 
sin tur en nödvändig förutsättning för att den skånska 
ekonomi och arbetsmarknaden ska fortsätta utvecklas.  

Skånes livsmedelsstrategi 2030

Skånes innovationsstrategi för hållbar tillväxt
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Planeringsprinciper:

1.5 i - Ta hänsyn till näringslivets förutsättningar och regionala agglomerationsfördelar i den  
fysiska planeringen.

1.5 ii - Fortsätt att möjliggöra en utveckling av besöksnäringen genom att binda  
amman cykel- och vandringleder i Skåne.  

1.5 iii - Verka för att säkra tillgång till mark, el, vatten samt digital infrastruktur utifrån ett hushållnings- 
perspektiv vid nyetableringar, utbyggnader eller omvandlingar av verksamhetsområden.

Genomförandekategori:

• Remissinstans

• Kunskap

• Dialog och samverkan – huvudaktör

• Dialog och samverkan – stöd och samordning

Koppling till delmål i Agenda 2030:

7.1 - tillgång till modern energi för alla

8.1 - hållbar ekonomisk tillväxt

8.4 - förbättra resurseffektiviteten i konsumtion och produktion

8.9 - främja gynnsam och hållbar turism

9.C - tillgång till informations- och kommunikationsteknik för alla

1.5 NÄRINGSLIV
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1.6 Hälsofrämjande livsmiljö
Det förebyggande hälsoarbetet är direkt relaterat till 
Region Skånes ansvar som hälso- och sjukvårdsaktör. 
Den allmänna hälsan hos en befolkning påverkas av 
de individuella förutsättningarna och hur samhället är 
utformat. Att omsorgsfullt gestalta livsmiljön och ta till-
vara kultur- och hälsoaspekter i utvecklingsarbetet kan 
bidra till jämlik folkhälsa i form av förebyggande insat-
ser nödvändiga för god hälsa och minskade hälsoklyftor. 
Idag finns det stora skillnader i folkhälsa beroende på 
boende, ålder och socioekonomiska förhållanden. Barns 
och ungas tillgång till ändamålsenliga miljöer är särskilt 
betydelsefullt för att motverka psykisk och fysisk ohälsa. 
Med förtätning och ökad konkurrens om marken i 
städerna är det viktigt att bevara och utveckla ytor för 
utevistelse, inte minst för barns lek och rörelse. 

För att stärka hälsoperspektivet i fysisk planering i 
Skåne behöver kunskapen om hälsoeffekter av buller 
och luftföroreningar samt grönstrukturens betydelse för 
befolkningens hälsa vägas in på ett bättre sätt. Det är 
också viktigt att ta till vara möjligheterna att öka förut-
sättningarna för fysisk aktivitet i den fysiska planeringen 
framöver. Det finns tydliga synergier mellan dessa fak-
torer. Exempelvis ger minskad biltrafik till förmån för 

ökad gång, cykel och kollektivtrafik bättre luftkvalitet 
och minskat buller samt mer utrymme för grönområden 
och bostäder. Det ökar också den fysiska aktiviteten och 
bidrar till att barn och ungdomar som går eller cyklar 
till skolan når bättre studieresultat. Dessutom bidrar det 
till att uppnå klimatmålen. 

I Region Skånes strategi för gestaltad livsmiljö – arkitek-
tur, form och design anges att Region Skåne har en hög 
ambitionsnivå när det gäller långsiktiga investeringar 
där arkitektur, form och design ska verka hälsofrämjande 
och skapa mervärde för individen och för Skåne. Gröna 
miljöer, liksom tillgång till dagsljus och utblickar, har 
en bevisad positiv effekt på hjärnans återhämtning och 
får oss att må bättre. Region Skåne kan direkt påverka 
genom omsorgsfull gestaltning och planering av sjukhus 
och vårdmiljöer.
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Planeringsprinciper:

1.6 i - Planera hälsofrämjande och gröna miljöer som stimulerar till fysisk aktivitet och bidrar till att 
minska negativ påverkan på människors hälsa. 

1.6 ii - Gestalta sjukhus och vårdmiljöer så att de blir läkande miljöer. 

Genomförandekategori:

• Kunskap

• Dialog och samverkan – huvudaktör

• Dialog och samverkan – stöd och samordning

Koppling till delmål i Agenda 2030:

3.4 - minska antalet dödsfall till följd av icke smittsamma sjukdomar och främja mental hälsa

3.8 - tillgängliggör sjukvård för alla

11.3 - inkluderande och hållbar urbanisering

11.7 - skapa säkra och inkluderande grönområden för alla

1.6 HÄLSOFRÄMJANDE LIVSMILJÖ
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1.7 Tätorternas grönstruktur
Kvalitet på närmiljö och tillgång till rekreation har stor 
betydelse för människors hälsa och livskvalitet. Det är 
viktigt att alla har nära till grönområden av bra kvalitet 
och att det är enkelt att nå naturen genom hållbart och 
kollektivt resande. En effekt av pandemin är att använd-
ningen av tätorternas grönytor har ökat och att tillgång 
till grönyta värderas högre.

Andelen grönyta i städerna och tätorterna krymper på 
många platser och tillgång till grönytor av god kvali-
tet varierar mellan olika delar av Skåne. För att skapa 
hållbara och attraktiva livsmiljöer i städer och tätorter 
behövs god tillgång, nåbarhet och kvalitet på grönytor, 
vatten och natur vid och i nära anslutning till bostäder 
samt skol- och vårdmiljöer. Det är särskilt viktigt i de 
tätbefolkade delar av Skåne som har sämre tillgång 
till tätortsnära grönstruktur och gäller även i mindre 
tätorter och på landsbygden. Tillgång till närrekreation 
är viktigt för alla, men speciellt för barn, äldre och 
personer med funktionsvariation samt i områden med 
stor andel socioekonomiskt svaga hushåll. Tätorternas 
grönstruktur ska också utformas med beaktande av 
barnkonventionen.

Tätorternas grönstruktur behöver vara varierad, flerfunk-
tionell, motståndskraftig mot förändringar och finnas 
i sammanhängande geografiska nätverk som kopplas 
ihop med den regionala grönstrukturen. Blågröna vär-
den behövs för samhällets motståndskraft och anpass-

ningsförmåga till klimatförändringar samt för att Skånes 
invånare även i framtiden ska kunna ta del av nödvän-
diga ekosystemtjänster. Tätorternas grönstruktur är en 
viktig resurs för den biologiska mångfalden och har 
stor utvecklingspotential. Grönytor bör inte exploateras 
där det är brist. Påverkan bör annars minimeras och 
förlorade blågröna värden kompenseras om påverkan 
inte kan undvikas.

Planering av tätorternas grönstruktur är kommunernas 
ansvar men hänger på många sätt samman med den 
regionala grönstrukturen genom påverkan på människ-
ors hälsa, biologisk mångfald, vattenkvalitet och ekosys-
temtjänster. Brist på grönstruktur i och nära tätorterna 
ökar besökstrycket på den regionala grönstrukturen.
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Planeringsprinciper:

1.7 i - Planera och förvalta tätorternas grönstruktur med utgångspunkt i att stärka dess förmåga att  
producera ekosystemtjänster och främja biologisk mångfald för att skapa nyttor för hela Skåne. 

1.7 ii - Förtäta städer och tätorter med hänsyn till den befintliga grönstrukturen.

Genomförandekategori:

• Kunskap

• Dialog och samverkan – inspiration

Koppling till delmål i Agenda 2030:

11.3 - inkluderande och hållbar urbanisering

11.7 - skapa säkra och inkluderande grönområden för alla

13.1 - stärk motståndskraften mot och anpassningsförmågan till klimatrelaterade katastrofer

13.2 - integrera åtgärder mot klimatförändringar i politik och planering

15.1 - bevara, restaurera och säkerställ hållbart nyttjande av ekosystem på land och i sötvatten

1.7 TÄTORTERNAS GRÖNSTRUKTUR
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2. Transporter
Skåne är en flerkärnig storstadsregion med en växande 
befolkning. Dessutom är Skåne en del av Öresunds-
regionen med Köpenhamn som tillväxtmotor och 
Sveriges port till kontinenten. Dessa geografiska  
förutsättningar påverkar resandet och godsflödena 
genom och inom Skåne och är därför viktiga utgångs-
punkter vid planeringen av transportinfrastruktur och 
kollektivtrafik. 

För att så många skåningar som möjligt ska få till- 
gång till arbete, bostad och utbildning krävs en 
välfungerande infrastruktur med kapacitetsstarka och 
robusta väg- och järnvägsnät samt en attraktiv kollektiv- 
trafik. Infrastrukturen och kollektivtrafiken är inte 
bara viktiga för att binda samman Skåne. De är också 
viktiga för att knyta ihop Skåne med grannregionerna 
i Sydsverige och Danmark samt med de övriga svenska 
storstadsregionerna.

Region Skåne har tagit fram mål för färdmedelsfördel-
ning för gods- och persontransporter till 2050 för att 
klara omställningen till ett hållbart transportsystem. 

Målen innebär att fler behöver åka kollektivt, cykla 
eller gå samt att en större andel av godstrafiken flyttas 
över från väg till sjöfart och järnväg. Utsläppen från 
transporter och arbetsmaskiner uppgår till mer än  
40 procent av Skånes utsläpp. En högre andel hållbart 
resande bidrar till att Skånes utsläpp från transporter 
kan minska.

Målet är att utsläppen av växthusgaser från transporter 
i Skåne ska vara minst 70 procent lägre än år 2010. 
För att uppfylla målen behöver befintlig infrastruktur 
användas så effektivt som möjligt samtidigt som det 
krävs stora investeringar i kollektivtrafik och infra-
struktur från såväl lokal och regional som statlig nivå. 
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När fler åker kollektivt, cyklar eller går bidrar detta till 
lägre klimatpåverkande utsläpp samtidigt som luften 
vi andas och vår ljudmiljö förbättras. Ett effektivt 
nyttjande av transportsystemet bidrar även till hållbar 
mark- och vattenhushållning.

Regional transportinfrastrukturplan för  
Skåne 2018–2029 med interaktiva kartor över  
regionala och nationella satsningar 

Strategi för ett hållbart transportsystem

Ett klimatneutralt och fossilbränslefritt Skåne

Klimat- och energistrategi för Skåne
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I Skåne finns det olika förutsättningar för valet av 
färdmedel, både geografiska och fysiska förutsättning-
ar. På landsbygden är kollektivtrafiken mycket mindre 
utbyggd än i storstäderna och avstånden är längre, 
vilket medför att cykeln oftast inte är ett alternativ som 
huvudfärdmedel. Andra faktorer som har betydelse för 
möjliga färdmedel är närheten till en tillväxtmotor eller 
regional kärna spelar också stor roll i förutsättningarna 
och för de orter som ligger längs ett starkt kollektivtra-
fikstråk.

I arbetet med att nå den gemensamma färdmedels-
fördelningen på en skånsk nivå behöver olika geogra-
fiska områden i Skåne arbeta mot olika målsättning-
ar. Därför har färdmedelsfördelning konkretiserats 
utifrån geografisk uppdelning. För storstäderna Mal-
mö, Lund och Helsingborg kan det innebära en andel 
kollektivtrafik på cirka 35 procent år 2050, medan 
ett likvärdigt mål för landsbygden kan innebära 70 
procent bilresor. Summeras målbilderna för de olika 
geografiska uppdelningarna nås det övergripande 
färdmedelsfördelningen för Skåne.
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Färdmedelsfördelning för persontransporter 2013, uppdelat per antalet resor, trafikslag och geografi. Resor kan mätas på olika sätt. Region Skåne utgår 
från delresor, vilket innebär alla resor som slutar med ett ärende. Att byta färdmedel räknas inte som ett ärende.
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Färdmedelsfördelningsmål för persontransporter 2050.
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Bilen som transportmedel kommer att ha en fortsatt 
framträdande roll även i framtidens transportsystem 
i Skåne, framförallt på landsbygden. Bilens förutsätt-
ningar kommer dock att förändras med teknikutveck-

lingen, exempelvis genom alternativa drivmedel och 
autonoma fordon. Den kontinuerliga utvecklingen är 
en faktor som samhällsplanerande aktörer måste ta 
hänsyn till.

Flöden för persontransporter. Öppna kartan som PDF här.

Flöden för godstransporter. Öppna kartan som PDF här.
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Starka relationer för gods- och handelsflöden från och genom Skåne. Öppna kartan som PDF här.
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2.1 Hållbart resande
Det är viktigt att fortsätta satsa på att bygga ut och 
förbättra cykelinfrastrukturen. Det finns en stor poten-
tial att öka det hållbara resandet och kollektivtrafikens 
attraktivitet genom att stärka kopplingar för gång, cykel 
och bil till kollektivtrafikens bytespunkter. Cykeln 
fyller dessutom en viktig funktion för att ta sig inom 
och mellan byar och städer. Attityd- och beteendepå-
verkan behövs för att transportsystemet ska användas 
mer effektivt. Genom att synliggöra nya resmöjligheter, 
ompröva invanda resebeteenden och öka acceptansen 
för fossilfria drivmedel och elfordon kan efterfrågan 
på hållbara trafiklösningar öka. Samverkan behöver 
ske mellan Region Skåne, Trafikverket och de skånska 
kommunerna. Skåne behöver dra nytta av teknikut-
vecklingen och den starka innovationskraft som finns i 
regionen för att gynna det hållbara resandet. 

Skånes supercykelvägar är en viktig del i ett samman-
hängande hållbart transportsystem som gör Skåne till 
en stark och hållbar tillväxtmotor. De ska bidra till att 
skapa ökad tillgänglighet och valfrihet för dem som 
bor i städernas utkant eller i samhällena runt omkring. 
Det är därför viktigt att supercykelvägarna beaktas i den 
fysiska planeringen så att de kan utvecklas till konkur-
renskraftiga och välkända cykelvägar som erbjuder hög 

framkomlighet, komfort, trafiksäkerhet och trygghet 
för den som vill cykla in till eller ut ur Skånes städer. 
Arbetet med att identifiera supercykelvägar är pågående, 
därmed kan stråken få ändrade dragningar, läggas till, 
och dras ifrån i dialog med kommuner och Trafikverket.

Region Skåne, kommunerna och andra aktörer behöver 
vara aktiva i att tillämpa den tekniska utvecklingens för-
delar. Skåne behöver fortsatt vara en innovativ region 
som fungerar som testbädd för nya tekniska lösningar. 
Det är viktigt att skapa hållbara förutsättningar för 
bilen, inte minst som ett viktigt komplement som kan 
utöka kollektivtrafikens upptagningsområde. Därför 
behövs attraktiva pendlarparkeringar i anslutning till 
kollektivtrafik samt större tillgång till infrastruktur för 
tankning av fossilfria drivmedel och publik laddning för 
elfordon. 
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Planeringsprinciper:

2.1 i - Satsa på stärkt infrastruktur för fotgängare och cyklister och stärk deras roll i samhällsplaneringen. 
Förbättra kopplingar för gång och cykel till kollektivtrafiken. 

Potentiella supercykelvägar i Skåne. Öppna som interaktiv karta här.

2.1 ii - Skapa förutsättningar för hållbar bilanvändning och stärk bilens roll som  
anslutningsfärdmedel till kollektivtrafik.

Hållbara drivmedel; publika laddstationer och tankställen 2021. Öppna som interaktiv karta här.

2.1 HÅLLBART RESANDE
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2.1 iii - Bygg ut och förbättra den regionala cykelinfrastrukturen genom satsningar på supercykelvägarna.

2.1 iiii - Använd attityd- och beteendepåverkan för ett effektivare nyttjande av transportsystemet. 

Mobilitetsplan för Skåne

2.1 iiiii - Ta vara på möjligheterna med den tekniska utvecklingen inom transportsektorn. 

Genomförandekategori:

• Remissinstans

• Kunskap

• Dialog och samverkan - huvudaktör

• Dialog och samverkan – inspiration

• Dialog och samverkan – påverkan

Koppling till delmål i Agenda 2030:

4.7 - utbildning för hållbar utveckling och globalt medborgarskap

9.1 - skapa hållbara, motståndskraftiga och inkluderande infrastrukturer

9.4 - uppgradera all industri och infrastruktur för ökad hållbarhet

9.5 - öka forskningsinsatser och teknisk kapacitet inom industrisektorn

11.A - främja nationell och regional utvecklingsplanering

12.8 - öka allmänhetens kunskap om hållbara livsstilar
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2.2 Kollektivtrafik
Kollektivtrafiken är ett verktyg för att binda samman Skåne 
och nå målbilden i den regionala utvecklingsstrategin. En 
central utgångspunkt för att Skånes flerkärniga ortsstruk-
tur ska nyttjas optimalt är att de regionala kärnorna och 
tillväxtmotorerna är väl sammankopplade. Kollektivtrafiken 
bidrar till hållbart resande och är viktig för att så många 
skåningar som möjligt ska ha tillgång till arbetstillfällen, 
utbildning, service och rekreation. I Region Skånes trafik- 
försörjningsprogram identifieras regionalt, delregionalt 
och lokalt viktiga kollektivtrafikstråk, som alla syftar till 
att koppla samman Skånes orter på olika nivåer.

Framkomligheten för kollektivtrafiken behöver förbätt-
ras. Stora satsningar kommer att göras inom kollek-
tivtrafiken de kommande åren avseende infrastruktur, 

trafikering och nya koncept. I Region Skånes Persontågs-
strategi - Strategi för utveckling av den regionala tågtrafiken i 
Skåne 2020–2040 finns målbilder för trafikering fram till 
2040. Strategin identifierar även satsningar på järnväg 
som behövs för att nå målbilden för tågtrafikering till 
2040. Utöver att säkerställa viktiga investeringar är det 
viktigt att Region Skåne och kommunerna tillsammans 
verkar för att kollektivtrafiken får en strukturbildande 
roll vid tätortsutbyggnad så att utbyggnad i första hand 
sker i lägen där tillgängligheten till kollektivtrafiken är  
god. Tågtrafiken och de regionala superbusstråken har  
en särskilt stor strukturbildande potential. Den regionala 
kollektivtrafiken är även viktig för Skånes nationella 
och internationella tillgänglighet genom kopplingen till 
stationer med fjärrtrafik och de större flygplatserna.

Kollektivtrafikstråk i Skåne. Öppna som interaktiv karta här.
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Planeringsprinciper:

2.2 i - Inkludera kollektivtrafiken i ett tidigt skede i planeringen och verka för att den ska få en  
strukturbildande roll vid tätortsutbyggnad. 

2.2 ii - Agera gemensamt för att förmå staten att genomföra nödvändiga investeringar i infrastruktur  
samt förebyggande underhåll av väg och järnväg. 

2.2 iii - Verka för att tillgodose kollektivtrafikens behov av ytor gällande spårreservat, depåer och stationer 
i den fysiska planeringen. 

2.2 iiii - Prioritera kollektivtrafikens framkomlighet både i och utanför tätorter. 

Genomförandekategori:

• Remissinstans

• Kunskap

• Dialog och samverkan – huvudaktör

• Dialog och samverkan – inspiration

• Dialog och samverkan – påverkan

• Dialog och samverkan – stöd och samordning

Koppling till delmål i Agenda 2030:

9.1 - skapa hållbara, motståndskraftiga och inkluderande infrastrukturer

9.4 - uppgradera all industri och infrastruktur för ökad hållbarhet

11.2 - tillgängliggör hållbara transportsystem för alla

11.A - främja nationell och regional utvecklingsplanering

2.2 KOLLEKTIVTRAFIK
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2.3 Gränsöverskridande transporter
Inom Öresundsregionen bor över fyra miljoner 
människor och befolkningen ökar. Utan mer kapacitet  
riskerar Öresund att bli en flaskhals mellan södra och 
norra Europa. Fehmarn Bältförbindelsen med ny 
motorväg och järnväg mellan Danmark och Tyskland 
öppnas år 2029 och väntas medföra ökade transporter, 
vilket får betydelse för Skåne och Sverige. Förutsatt att 
vissa åtgärder genomförs visar flertalet undersökningar 
att Öresundsbrons kapacitet år 2050 för väg- och järn-
vägstransporter är tillräcklig såväl för persontransporter 
som för gods. Det finns stor potential att öka kapaciteten 
för järnvägstrafiken på ett kostnadseffektivt sätt genom 
optimering av befintlig infrastruktur. För tågtrafiken 
över Öresund är det av största vikt att flaskhalsarna vid 
Öresundsbrons landanslutningar på båda sidor åtgärdas, 
inte minst utbyggd spårkapacitet på Kastrup.

Genom Greater Copenhagens Trafikcharter finns ett 
starkt stöd för fler fasta Öresundsförbindelser. Den fasta 
förbindelsen mellan Helsingborg och Helsingör syftar 
till att stärka integrationen inom Greater Copenhagen, 
förstora arbetsmarknadsregionen samt skapa ett robus-
tare och mindre sårbart transportsystem över Öresund. 
Förbindelsen kommer också att frigöra kapacitet på 
Öresundsbron, men Öresundsbrons kapacitet beräknas 
vara tillräcklig år 2050 även utan en ny förbindelse, 
åtminstone vid förväntad utveckling. Däremot, om kol-
lektivtrafikresandet ökar enligt färdmedelsfördelnings- 
målet och målprognoser så kommer en ny fast för-
bindelse att behövas redan före år 2050 även ur ett 
kapacitetsperspektiv. En Öresundsmetro kan då avlasta 
Öresundsbron genom att ta hand om det lokala resandet.

Den pågående planeringen av nya stambanor som ska 
förbinda storstadsregionerna är en av Sveriges största 
infrastruktursatsningar någonsin. Den nya stambanan 
genom Skåne möjliggör snabba regionaltåg som på ett 
bättre sätt skapar tillgänglighet mellan Skånes olika 
delar. Den frigör samtidigt kapacitet och möjliggör 
utvecklad trafikering på den befintliga stambanan genom 
överflyttning av den nationella persontågtrafiken. Den 
nya stambanan är en viktig funktion för hela Skåne 
och det är viktigt att redan nu beakta hur den kommer 
att påverka regionens utveckling. De skånska aktörerna 
behöver gemensamt verka för att satsningen på ny 
stambana genomförs på ett sätt som bidrar till lokal, 
regional och nationell utveckling. 

Samverkan inom Skåne, Öresundsregionen och södra 
Sverige är fortsatt viktigt för att komma överens om 
viktiga prioriteringar och satsningar på infrastruktur och 
kollektivtrafik. 
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Planeringsprinciper:

2.3 i - Verka för att stärka tillgängligheten för gränsöverskridande persontransporter. 

Genomförandekategori:

• Remissinstans

• Kunskap

• Dialog och samverkan – påverkan

• Dialog och samverkan – stöd och samordning

Koppling till delmål i Agenda 2030:

9.1 - skapa hållbara, motståndskraftiga och inkluderande infrastrukturer

9.4 - uppgradera all industri och infrastruktur för ökad hållbarhet

11.2 - tillgängliggör hållbara transportsystem för alla 

17.14 - stärk politisk samstämmighet för hållbar utveckling

17.16 - stärk det globala partnerskapet för hållbar utveckling

2.3 GRÄNSÖVERSKRIDANDE TRANSPORTER
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2.4 Godstransporter
Skåne är en transitregion som skapar förutsättningar 
för utrikeshandeln i Sverige. En minskning av transittra-
fikens negativa påverkan i form av trängsel, vägslitage, 
klimat- och miljöbelastning och buller krävs. För att 
klara ökande volymer och samtidigt leva upp till regi-
onala och nationella miljö-och klimatmål behöver en 
betydligt större andel av godset som kommer in i Skåne 
transporteras effektivare. Det betyder att godset behöver 
transporteras med sjöfart närmare sin slutdestination 
samt på järnväg och i fordon med fossilfria drivmedel. 
Det ska vara enkelt att kombinera de olika trafikslagen 
till en effektiv kedja. 

Godstransporterna i tätorter ska vara så energieffek-
tiva som möjligt och bidra till att skapa en attraktiv 
och trivsam stadsmiljö. Det innebär att transporterna 
behöver ske med så lite utsläpp och buller som möjligt. 
Satsningar på exempelvis omlastningsterminaler och 
samordnad citydistribution minskar lastbilstrafiken i 
städerna, miljö- och klimatbelastningen blir lägre, bullret 
minimeras och stadsmiljön blir mer attraktiv.  

I Skåne finns några av Sveriges största hamnar. Malmö 
och Trelleborg är två av fem svenska hamnar som har 
pekats ut som särskilt viktiga inom det transeuropeiska 
transportnätet, TEN-T. Skåne har ytterligare två TEN-T 
hamnar: Helsingborgs hamn och Ystad hamn som åter-
finns på det övergripande nätet. De skånska hamnarna 
har främst betydelse för de inomeuropeiska handels-
flödena via Tyskland, Polen och Baltikum och är av 
mindre vikt för den utomeuropeiska handeln. Omkring 
38 procent av Sveriges import och 28 procent av expor-
ten passerar Skåne via Öresundsbron eller någon av 
Skånes hamnar. Det är därmed av europeiskt, nationellt 
och regionalt intresse att säkerställa den långsiktiga 
funktionen i godstransportsystemet över Öresund samt 

tillgängligheten i hamnarna. Kapacitetsutnyttjandet 
på Öresundsbron samt redundans i järnvägsnätet vad 
gäller gränspassager är centrala frågor.

En viktig fråga för Skåne och Sverige handlar även om 
att säkerställa tillräcklig kapacitet och funktionalitet för 
rangering i södra Sverige. Den väntade ökningen av 
gods och godståg över Öresundsbron kommer att ställa 
högre krav på både Malmö godsbangårds kapacitet och 
kombiterminalkapaciteten i Skåne. Malmö godsbangård 
är nära sitt kapacitetstak idag vilket har medfört att 
den regionala rangeringen flyttat till Helsingborg med 
interna transporter mellan de två bangårdarna för att 
hantera flödet. En avvägning för vilka järnvägsfunktio-
ner som måste ligga på Malmö godsbangård behöver 
göras och i ett planeringsperspektiv är perioden kort 
fram till när Fehmarn Bält öppnar. Ett alternativ till 
Malmö godsbangård är att flytta rangerbangården från 
Malmö till en annan plats i Skåne, vilket skulle frigöra 
stora ytor vid Malmö godsbangård som behövs för att 
utveckla persontågstrafiken. Frågan berör många aktörer 
där Region Skåne har en viktig samordnande roll. 

Det behövs ett regionalt helhetsperspektiv på gods- och 
logistikfrågor.

Ny rangerbangård

Ny rangerbangård, fördjupning

Strategi för den hållbara gods- och logistikregionen

TemaPM - Planera för urbana godstransporter
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Infrastruktur för godstrafik i Skåne. Öppna som interaktiv karta här.

Planeringsprinciper:

2.4 i - Prioritera åtgärder för att föra över en större andel av transittrafiken till järnväg och sjöfart.

2.4 ii - Säkerställ tillgänglighet för gränsöverskridande godstransporter och den långsiktiga funktionen i 
godstransportsystemet över Öresund samt tillgängligheten i hamnarna.

Genomförandekategori:

• Remissinstans

• Kunskap

• Dialog och samverkan – stöd och samordning

Koppling till delmål i Agenda 2030:

9.1 - skapa hållbara, motståndskraftiga och inkluderande infrastrukturer

11.2 - tillgängliggör hållbara transportsystem för alla

13.2 - integrera åtgärder mot klimatförändringar i politik och planering

2.4 GODSTRANSPORTER
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3. Grönstruktur
Precis som att Skåne består av en mängd sammanlän-
kade tätorter har Skåne en flerkärnig grönstruktur som 
binds samman av stråk. En fungerande grönstruktur är 
värdefull ur samtliga hållbarhetsdimensioner och bistår 
samhället med viktiga ekosystemtjänster. Det skånska 
landskapet med grönområden, åkermark, sjöar, vatten-
drag och kust har också stor betydelse för regionens 
identitet och attraktionskraft. Stora delar av Skåne 
har en mycket begränsad tillgång till grönstruktur och 
allemansrättsligt tillgänglig mark, då stora arealer består 
av jordbruksmark, medan andra delar har god tillgång 
till skog och natur.

När regionen utvecklas och befolkningen växer blir 
trycket på markens användning allt högre och befintliga 
vattenresurser ska räcka till fler. Klimatförändringarna 
innebär ökade påfrestningar för ekosystemen och arterna 

och i förlängningen Skånes förmåga att upprätthålla 
biologisk mångfald och en hållbar produktion av eko-
systemtjänster. 

Den förväntade utvecklingen av grönstrukturen innebär 
att kommunerna och andra aktörer behöver ha framför-
hållning och ett regionalt helhetsperspektiv i plane-
ringen, likt den vid trafikinfrastruktur och bebyggelse-
struktur.

Grönstruktur i Skåne - Strategier för en  
utvecklad grön struktur 2012
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Grönstruktur i Skåne. Kartan visar Skånes grönstruktur och dess utvecklingsmöjligheter  
i ett regionalt perspektiv. 

Öppna som interaktiv karta här.

1782 ( 2864 )



TEMATISKA FÖRDJUPNINGAR  |  3. Grönstruktur

85

Regionplan för Skåne 2022–2040 

3.1 Regionala grönområden och stråk 
Den regionala grönstrukturen består av grönområden 
och grönstråk vars funktioner innefattar både ekologiska 
och rekreativa värden. Dessa områden och stråk består 
av ytor med vatten och vegetation och finns både i 
natur- och kulturlandskapet och i den byggda miljön. 

För att naturen ska kunna förse samhället med nödvän-
diga ekosystemtjänster måste den vara varierad, mot-
ståndskraftig mot förändringar och finnas i funktionella, 
geografiska nätverk. De stora regionala grönområdena 
är värdefulla för hela Skåne och kommer att få en allt 
större betydelse i takt med att Skånes befolkning ökar. 

Att säkerställa att det långsiktigt finns grönstruktur av 
tillräcklig kvalitet och kvantitet är avgörande för hälsa, 
livskvalitet och en långsiktigt hållbar mark- och vatte-
nanvändning som ger värden för hela regionen. Det 

är därför viktigt att skydda och utveckla den regionala 
grönstrukturen, både i landskapet och i tätorterna samt 
att stärka kopplingen där emellan. Kulturmiljöperspekti-
vet kan vara ett stöd för utvecklingen.

Den regionala grönstrukturen sträcker sig över adminis-
trativa gränser. Det är därför viktigt att se till helheten 
och planera för att skapa ett finmaskigare nät av 
grönstråk genom att förbättra de befintliga stråken och 
utveckla nya där det saknas samt hantera barriäreffekter. 
En bred sektorsövergripande samverkan mellan Skånes 
aktörer är nödvändig för en positiv utveckling av Skånes 
grönstruktur.
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Planeringsprinciper:

3.1 i - Skydda, utveckla och bind samman regionala grönområden med höga värden för natur  
och friluftsliv. 

3.1 ii - Verka för att minska barriäreffekter från befintliga vägar och järnvägar. 

3.1 iii - Planera ny infrastruktur och bebyggelse så att dessa inte blir barriärer för rekreativa och  
ekologiska samband.

Genomförandekategori:

• Remissinstans

• Kunskap

• Dialog och samverkan – inspiration

• Dialog och samverkan - stöd och samordning

Koppling till delmål i Agenda 2030:

11.7 - skapa säkra och inkluderande grönområden för alla 

11.A - främja nationell och regional utvecklingsplanering

15.1 - bevara, restaurera och säkerställ hållbart nyttjande av ekosystem på land och i sötvatten 

15.5 - skydda den biologiska mångfalden och naturliga livsmiljöer

15.9 - integrera ekosystem och biologisk mångfald i nationell och lokal förvaltning

17.14 - stärk politisk samstämmighet för hållbar utveckling 

3.1 REGIONALA GRÖNOMRÅDEN OCH STRÅK
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3.2 Biologisk mångfald och  
grön infrastruktur
Skåne är den artrikaste regionen i landet men har också 
flest hotade arter. Flest rödlistade arter är knutna till 
jordbruks- och skogsmiljöer. Den biologiska mångfal-
den påverkas starkt av hur mark och vatten planeras 
och används. Arter har under senare år trängts undan 
av bland annat exploatering och ett produktionsinrik-
tat jord- och skogsbruk. Fragmentering och barriärer i 
landskapet innebär att arter har svårt att röra sig mellan 
olika områden som de är beroende av. Klimatföränd-
ringarna innebär ett stort hot och ökar bland annat risken 
för att främmande växt- och djurarter ska sprida sig.

I Skåne ska det finnas en mångfald av ekosystem med 
god anpassningsförmåga och motståndskraft mot 
förändringar som också tar hänsyn till egenvärdet hos 
olika arter. Det behövs aktiva insatser för att bibe-
hålla, skydda och utveckla Skånes gröna infrastruktur, 
biologisk mångfald och ekosystemtjänster, både på land 
och i havet. Prioriterade biotoper i Skåne är gräsmarker, 
sandmarker, ädellövskog och ädellövträd i det öppna 
landskapet, marina miljöer, vattendrag, sjöar och våt-
marker. För att behålla den biologiska mångfalden och 

dess ekosystemtjänster behövs en välfungerande grön 
infrastruktur där värdekärnor och värdetrakter kopplas 
samman med gröna länkar. Många små förändringar 
kan sammantaget leda till en stor påverkan. Genom att 
se helheten, planera sektorsövergripande och sampla-
nera bebyggelse, trafik och grönstruktur kan negativa 
konsekvenser undvikas.

Kommunernas grönplaner och naturvårdsprogram är 
bra verktyg för arbetet med biologisk mångfald och 
grön infrastruktur i fysisk planering. Regionplanen 
synliggör regionala sammanhang som ett underlag för 
kommunernas planering och miljöarbete.

Handlingsplan för grön infrastruktur
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Skyddad natur i Skåne. Öppna som interaktiv karta här.

Planeringsprinciper:

3.2 i - Planera med utgångspunkt från att stärka den gröna infrastrukturen. Skydda och utveckla områden 
med höga naturvärden. 

3.2 ii - Skapa förutsättningar för välfungerande ekosystem, både kvantitativt och kvalitativt, i landskapet,  
i bebyggd miljö och i havet.

Genomförandekategori:

• Remissinstans

• Kunskap

• Dialog och samverkan – inspiration

• Dialog och samverkan – stöd och samordning

Koppling till delmål i Agenda 2030:
11.7 - skapa säkra och inkluderande grönområden för alla 

11.A - främja nationell och regional utvecklingsplanering

15.1 - bevara, restaurera och säkerställ hållbart nyttjande av ekosystem på land och i sötvatten

15.5 - skydda den biologiska mångfalden och naturliga livsmiljöer

15.9 - integrera ekosystem och biologisk mångfald i nationell och lokal förvaltning

15.A - öka de finansiella resurserna för att bevara och hållbart nyttja ekosystem och biologisk mångfald

3.2 BIOLOGISK MÅNGFALD OCH GRÖN INFRASTRUKTUR
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3.3 Friluftsliv
Friluftsliv och rekreation har mycket stor betydelse för 
folkhälsa, fysisk aktivitet, stressåterhämtning, inlärning, 
välbefinnande, turism med mera. Ur ett samhällsekono-
miskt perspektiv representerar grönstrukturens möjlig-
heter till rekreation och friluftsliv stora värden. Precis 
som för biologisk mångfald är friluftslivet beroende av 
kärnområden och stråk. Riksdagens mål om tillgänglig 
natur för alla innebär att alla människor ska ha möjlig-
het att vistas i och njuta av natur- och kulturlandskapet. 

Många friluftsaktiviteter sker på privat mark med 
allemansrätten som grund. Skåne är ett av Sveriges mest 

tätbefolkade områden och andelen allemansrättsligt 
tillgänglig mark är liten jämfört med många andra delar 
av Sverige och den är ojämnt fördelad. Tillgången är 
sämre i de delar av Skåne där befolkningen är störst 
och ökar mest, medan det i skogsbygden finns stora 
områden med allemansrättsligt tillgänglig mark med 
betydande värden för rekreation och besöksnäring. All 
allemansrättslig mark är dock inte lika tillgänglig på 
grund av barriärer i form av vägar, järnvägar, vattendrag, 
åkermark med mera samt markanvändning i form av till 
exempel djurhållning, planteringar, militär verksamhet 
och störningar av till exempel buller.

Andel allmänt tillgängliga grönområden i Skånes kommuner. Underlaget omfattar både tillgängliga grönområden 
i tätorterna och naturområden utanför tätorterna som är tillgängliga genom allemansrätten.

Öppna kartan som PDF här.
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I Skåne finns det ett antal områden som är iordning-
ställda för friluftslivet med markerade stigar, parkering 
med mera. Många av naturreservaten är avsatta med 
tanke på friluftslivet. Det finns tre nationalparker anpas-
sade för att ta emot större mängder besökare. Stiftelsen 
Skånska landskap förvaltar 19 strövområden med regio-
nal betydelse för friluftslivet. Flera kommuner förvaltar 
områden särskilt avsatta för friluftslivet. Skånes kuster, 
sjöar och vattendrag har stor betydelse för friluftsliv  
och turism.

Tätortsnära natur för det nära, vardagliga friluftslivet 
och dagsutflykter, som är lätt att nå med cykel eller 
kollektivtrafik, är ett viktigt komplement till den regio-
nala grönstrukturen. Det är även viktigt att koppla ihop 
tätorternas grönstruktur med den regionala grönstruktu-
ren för att stärka både ekologiska samband och rekrea-
tionsvärden.

Exploatering för bebyggelse, ny infrastruktur, täkter 
och andra ingrepp i miljön kan påverka friluftslivet 
negativt. De stora ströv- och vandringsområdena bör så 
långt möjligt utgöras av tysta områden och skyddas från 
buller och ljusföroreningar. Det finns även ett ökande 

tryck på Skånes natur- och friluftsområden. Skåne kan 
komma att bli ett allt större besöksmål för besökare 
utanför Skåne samtidigt som befolkningen i Skåne ökar 
och det finns ett växande intresse för friluftsliv. Under 
pandemiåret 2020 - 2021 har antalet besökare i natu-
ren ökat kraftigt med tidvis överbelastning i populära 
områden som följd.

Områden med betydelse för friluftslivet behöver skyd-
das och utvecklas för att tillgodose behovet av natur av 
god kvalitet. Tillgängligheten i natur- och kulturland-
skapet behöver öka, både för befolkningen i stort och 
för särskilda grupper. Det finns även ett stort behov av 
att skapa mer tillgänglig mark för rekreation i tätbe-
byggda områden.

Friluftsliv i Skåne. Öppna som interaktiv karta här.
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3.3 FRILUFTSLIV

Planeringsprinciper:

3.3 i - Synliggör och ta hänsyn till friluftslivets och turismens intressen i den regionala och kommunala 
planeringen samt ge fler områden av regional betydelse för friluftslivet ett långsiktigt skydd.

3.3 ii - Öka tillgängligheten för rekreation och friluftsliv i natur- och kulturlandskapet.

3.3 iii - Förbättra tillgången till tätortsnära natur för nära, vardagligt friluftsliv och kortare utflykter.

Genomförandekategori:

• Remissinstans

• Dialog och samverkan – stöd och samordning

Koppling till delmål i Agenda 2030:

8.9 - främja gynnsam och hållbar turism

11.7 - skapa säkra och inkluderande grönområden för alla

11.A - främja nationell och regional utvecklingsplanering

15.1 - bevara, restaurera och säkerställ hållbart nyttjande av ekosystem på land och i sötvatten

15.5 - skydda den biologiska mångfalden och naturliga livsmiljöer

15.9 - integrera ekosystem och biologisk mångfald i nationell och lokal förvaltning

15.A - öka de finansiella resurserna för att bevara och hållbart nyttja ekosystem och biologisk mångfald
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3.4 Regionala vandringsleder- och  
cykelleder för rekreation och turism
Skåne har ett stort och regionalt sammanhållet system 
av leder för vandring och cykling. Vandringsleden 
Skåneleden och de tre nationella cykellederna Kattegatt-
leden, Sydkustleden och Sydostleden tangerar Skånes 
kust, besöksvärda natur- och kulturområden, går genom 
stads- och byliv, via tätortsnära naturområden och ut 
i den skånska varierade naturen. I Skåne ska också tre 
regionala cykelleder för rekreation och turism etableras 
som kompletterar de nationella lederna och beräknas 
att invigas 2023.

För att gynna rekreation, friluftsliv och turism i Skåne 
är det är viktigt att stärka cykelinfrastrukturen och 
kopplingarna mellan befintlig kollektivtrafik och 
målpunkter i naturen. En stor del av lederna går att nå 
med kollektivtrafik och det görs kontinuerligt insatser 
för att öka tillgängligheten, bland annat genom att leder 
dras om i nya sträckningar för att angöra fler buss- och 
tågstationer.

Ett utvecklat nät av rekreativa leder ska binda ihop stad 
och land och stärka invånarnas tillgång till naturområ-
den och möjligheten till fysisk aktivitet och rekreation. 
Det finns även stor potential för Skåne att utveckla 
friluftsutbudet med exempelvis paddelleder och moun-
tainbikeleder för att skapa ett mångfacetterat friluftsliv  
och uppmuntra till att välja en hälsosam och aktiv vardag.

Region Skåne är ledhuvudman för Skåneleden, Syd-
kustleden och Sydostleden och de kommande regio-
nala cykellederna. Region Halland är huvudman för 
Kattegattleden med Region Skåne som deltagande part. 
Kommunerna är ansvariga för drift och underhåll av 
Skåneleden och respektive väghållare är ansvariga för de 
regionala och nationella cykelturismlederna. När en led 
pekats ut och fastställts är det viktigt att den tas med i 
relevanta planer och strategier för att få genomslag och 
skapa mervärde för Skåne och kommunerna.
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Planeringsprinciper:

3.4 i - Synliggör och ta hänsyn till de nationella och regionala lederna för cykling och vandring i den 
kommunala fysiska planeringen.

3.4 ii - Förbättra nåbarheten till Skånes natur- och kulturmiljöer för att gynna friluftsliv och turism.

Genomförandekategori:

• Remissinstans

• Kunskap

Koppling till delmål i Agenda 2030:

9.4 - uppgradera all industri och infrastruktur för ökad hållbarhet

11.7 - skapa säkra och inkluderande grönområden för alla

11.A - främja nationell och regional utvecklingsplanering

3.4 REGIONALA VANDRINGSLEDER- OCH CYKELLEDER FÖR REKREATION OCH TURISM
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3.5 Landskap, jordbruk och skogsbruk
Skåne har mycket värdefull mark, både bestående av bruk- 
ningsvärd åkermark och fina naturområden. Det finns 
en stor variation av naturtyper och landskapstyper med 
betydande värden för Skånes identitet och attraktionskraft, 
bosättning, turism och näringsliv. Olika delar av Skåne 
har olika naturgeografiska förutsättningar och behöver 
utvecklas efter sina förutsättningar. Om det skånska land-
skapet blir alltför homogent riskerar det att tappa sin särart 
samtidigt som det blir mindre robust mot förändringar.

Skånes jordbruksmark är en begränsad resurs som är 
viktig för livsmedelsförsörjningen, både regionalt och 

nationellt. En stark inhemsk livsmedelsproduktion 
ökar möjligheten till högre grad av självförsörjning och 
minskar sårbarheten vid krislägen. Det finns också en 
stor exportpotential. I framtiden beräknas den svenska 
jordbruksmarken också bli mer värdefull än idag då 
de globala klimatförändringarna minskar tillgången på 
jordbruksmark i många andra länder.

Samhällsplaneringen måste se till exploateringen av 
jordbruksmarkens kumulativa konsekvenser i ett mel-
lankommunalt, regionalt och nationellt sammanhang 
över tid. Befolkningstillväxten i Skåne innebär ett ökat 

Jordbruksmark i Skåne. Klassificeringen gjordes 1974 i f.d. Kristianstads län respektive 
Malmöhus län. Av kartan framgår att den mest produktiva jordbruksmarken är koncentrerad till 
västra och södra Skåne.

Öppna kartan som PDF här.
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behov av att försörja fler vilket ställer krav på möjlighe-
ten till att öka livsmedelsproduktionen i regionen.

Anläggning av våtmarker kan minska övergödningen 
och stärka den biologiska mångfalden i områden med 
intensivt jordbruk samt minska översvämningsrisker vid 
klimatförändringar. I delar av Skåne med brist på närhet 
till rekreationsområden kan jordbrukslandskapet utvecklas 
för att möta behovet. Utvecklingen måste dock ske i 
harmoni med jord- och skogsbrukets behov.

Skånes yta är till 38 procent täckt av skog, vilket gör 
skogen till en betydande resurs såväl ekonomiskt och 
socialt som miljömässigt. Trots att miljöarbetet både i 
och för skogen utvecklas positivt, är det inte tillräckligt. 
Det finns en mycket rik biologisk mångfald som fram-
för allt är knuten till löv- och ädellövsmiljöer och i viss 
mån till tallskog. I Skåne uppgår ädellövskog till knappt 
20 % av skogsarealen. Det finns en variationsrik skog 

med mycket höga rekreationsvärden men all allemans-
rättslig skogsmark är inte lika tillgänglig. Skogsplan-
teringar av gran är i många fall både otillgängliga och 
fattiga på naturvärden.

Klimatförändringarna innebär ökad risk för skador på 
jord- och skogsbruk genom exempelvis mer extrema 
väderhändelser men också att tillgången på vatten 
minskar samtidigt som jordbrukets vattenbehov kan 
komma att öka. Ökat upptag av koldioxid i skog och 
mark är en strategi för att minska Skånes nettoutsläpp 
av växthusgaser.

Att hushålla med Skånes jordbruks- och skogsmark 
är en förutsättning för en långsiktigt hållbar markan-
vändning. Boverket, Länsstyrelsen och Havs- och 
vattenmyndigheten genomför under 2021 en översyn 
av hur jordbruksmarken ska hanteras i den översiktliga 
planeringen.

Planeringsprinciper:
3.5 i - Hushålla med och ta hänsyn till Skånes värdefulla jordbruksmark.

3.5 ii - Utveckla odlingslandskapets kvaliteter för biologisk mångfald, vattenfördröjning och infiltration 
samt rekreation.

3.5 iii - Utveckla Skånes skogar i samverkan mellan olika aktörer. Ta hänsyn till miljö, produktion, rekrea-
tion och innovation.

3.5 iiii - Planera med hänsyn till Skånes kulturlandskap och landskapskaraktärer och beakta den regionala 
identiteten som de blågröna strukturerna bidrar till.

Genomförandekategori:
• Kunskap

• Dialog och samverkan – stöd och samordning

Koppling till delmål i Agenda 2030:
2.4 - hållbar livsmedelsproduktion och motståndskraftiga jordbruksmetoder

6.4 - effektivisera vattenanvändning och säker vattenförsörjning

6.6 - skydda och återställ vattenrelaterade ekosystem

8.4 - förbättra resurseffektiviteten i konsumtion och produktion

11.A - främja nationell och regional utvecklingsplanering

12.2 - hållbar förvaltning och användning av naturresurser

15.1 - bevara, restaurera och säkerställ hållbart nyttjande av ekosystem på land och i sötvatten

15.2 - främja hållbart skogsbruk, stoppa avskogningen och återställ utarmade skogar

17.14 - stärk politisk samstämmighet för hållbar utveckling

3.5 LANDSKAP, JORDBRUK OCH SKOGSBRUK
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3.6 Vatten i landskapet 
Kvantiteten av både yt- och grundvatten kommer att 
minska i Skåne om inte aktiva åtgärder genomförs. 
Vatten av tillräcklig kvantitet och kvalitet är en förutsätt-
ning för att kunna bibehålla en god folkhälsa, livskraftigt 
jordbruk, hållbar tillväxt i näringslivet samt en biologiskt 
rik grön infrastruktur för rekreation och turism. Att öka 
markens vattenhållande förmåga bidrar till att minska 
effekterna av klimatförändringarna. Åtgärder för att 
fördröja vattnets tid i landskapet resulterar i att renare 
vatten når havet samt till en bättre livsmiljö för växter 
och djur i sjöar och vattendrag. 

Utöver detta behövs även åtgärder införas för att möta 
den utmaning som kommer med att fler personer ska 
bo och nyttja vår gemensamma vattenresurs. En ökad 
befolkningsmängd kan innebära att en ökad mängd 
skräp, mikroföroreningar samt läkemedelsrester når 
vattendrag och hav. Berörda aktörer behöver proaktivt 
arbeta med ett “från källa till hav - koncept” för att 
minska föroreningar och nå utpekade miljökvalitetsnor-
mer. Gällande miljökvalitetsnormer kan nås digitalt 
via vatteninformationssystem Sverige (VISS). Samtliga 
aktörer inom regionen behöver utöver effektivisering 

och minimering av vattenanvändning även rena sina 
vattenutsläpp för att nå en cirkulär vattenhantering 
som möjliggör ökad produktion och nyetableringar i 
regionen.

Kommunerna har ett stort ansvar att genom sin 
planering ge vattnet mer utrymme i landskapet och i 
tätorterna. Vattnet sträcker sig över administrativa grän-
ser och det behövs en bredare samverkan i beslut som 
berör planering av gemensamt vatten inom avrinnings-
områdena. Målen för kommunernas vattenåtgärder 
behöver vara ambitiösa på både kort och lång sikt för 
att Skåne inte ska hamna i en krissituation med vatten-
brist eller få otjänligt dricks- eller badvatten.

VISS

Vattenatlas
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Avrinningsområden i Skåne och angränsande regioner. Öppna som interaktiv karta här.
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Planeringsprinciper:

3.6 i - Planera utifrån avrinningsområden.

3.6 ii - Planera för att öka vattnets utrymme och fördröja vattnets tid i landskapet.

3.6 iii - Planera och samordna proaktivt uppströmsarbete (från källa till hav) för att minska skräp,  
mikroföroreningar och läkemedelsrester utifrån avrinningsområden.

Genomförandekategori:
• Kunskap

• Dialog och samverkan – stöd och samordning

Koppling till delmål i Agenda 2030:
6.4 - effektivisera vattenanvändning och säker vattenförsörjning

6.5 - integrerad förvaltning av vattenresurser

6.6 - skydda och återställ vattenrelaterade ekosystem

6.B - stöd lokalt engagemang i vatten- och sanitetshantering

12.2 - hållbar förvaltning och användning av naturresurser

17.14 - stärk politisk samstämmighet för hållbar utveckling

3.6 VATTEN I LANDSKAPET
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3.7 Havet och kusten
Många intressen och värden ska samsas i havet och 
längs Skånes kuster såsom sjöfart, yrkesfiske, energi- 
utvinning, naturvård, rekreation, friluftsliv och turism. 
Den oexploaterade kusten och dess värden är en gemen-
sam resurs för hela Skåne. Havet är starkt påverkat av 
övergödning, invasiva arter och föroreningar. Klimatför-
ändringarna med stigande havsnivåer påverkar Skånes 
kustnära natur och bebyggelse negativt med ökad 
erosion och översvämningsrisk. Den långsiktiga målsätt-
ningen är ett hav och kust i balans med ekosystem som 
förser atmosfären med syre, ger husrum till många arter, 
reglerar väder och klimat samt höjer vår livskvalitet. 
Fungerande ekosystem och en god miljö är också en 
förutsättning för de marina och maritima näringarna.

Skånes kust är påverkat av stranderosion och inom vissa 
områden finns det överhängande risk för översvämning 
av samhällsviktiga funktioner så som infrastruktur.  

Erosionsdrabbade kustområden är en komplex utmaning 
som kräver bred samverkan om lösningar.   

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har lämnat över 
förslag till statliga havsplaner för Sverige till regeringen 
som fattar beslut senast 2021. Det finns många kopp-
lingar mellan den statliga havsplaneringen och kom-
munala och regionala frågor. Kustkommunerna har en 
nyckelroll i havsplaneringen. Länsstyrelsen i Skåne har i 
uppdrag att utreda hur behovet av ett marint skydd kan 
tillgodoses.
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Gränser för havsplaneringsområden i Skåne. Öppna kartan som PDF här.

Gränser för havsplaneringsområden i Skåne, 1 nautisk mil = 1852 meter. Källa: Havs- och vattenmyndigheten.
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3.7 HAVET OCH KUSTEN

Planeringsprinciper:

3.7 i - Använd havsplaneringen som verktyg för att skydda värdefulla områden och den biologiska mång-
falden i havet och skapa samtidigt förutsättningar för en fortsatt produktion av havets ekosystemtjänster.

3.7 ii - Värna den oexploaterade kusten och dess värden för naturvård, rekreation, friluftsliv, besöksnäring 
och identitet som en gemensam resurs för hela Skåne.

3.7 iii - Skapa och värna om kustnära våtmarker och strandängar som kan översvämmas och mildra 
erosion.

Genomförandekategori:

• Kunskap

• Dialog och samverkan – inspiration

• Dialog och samverkan – stöd och samordning

Koppling till delmål i Agenda 2030:

14.2 - skydda och återställ ekosystem

14.5 - bevara kust- och havsområden

14.C - implementera och verkställ den internationella havsrättskonventionen

15.1 - bevara, restaurera och säkerställ hållbart nyttjande av ekosystem på land och i sötvatten

15.5 - skydda den biologiska mångfalden och naturliga livsmiljöer
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4. Teknisk infrastruktur
Den tekniska infrastrukturen tillgodoser samhällets 
behov av el, värme, kyla, energigas, dricksvatten och 
digital uppkoppling samt säkerställer hantering av 
dagvatten, avloppsvatten och avfall. Hållbar, resilient, 
robust och säker teknisk infrastruktur kräver framsynt 
planering och god samverkan mellan flertalet samhälls- 
aktörer inom och utanför Skåne. Skånes invånare och 
företag måste kunna lita på att den tekniska infrastruk-
turen levererar med tillräcklighet och tillförlitlighet. 
Därtill ska försörjning av el, värme, kyla och energigaser 
ske med låga utsläpp av växthusgaser och luftförore-
ningar som påverkar klimat, miljö och människors 
hälsa. Dricksvatten ska vara rent och med säker tillgång. 
Dagvatten, avloppsvatten och avfall ska hanteras med 
låg påverkan på miljö, egendom och människors hälsa. 

Digital uppkoppling ska ske med omsorg om hälsa och 
integritet. Alla system måste ta höjd för klimatföränd-
ringar, extremväder och risker för olyckor och intrång.

En stor del av dagens tekniska infrastruktur är åldersti-
gen och behöver förnyas innan 2040. Andra delar måste 
utvecklas med nya lösningar för att möta och stödja 
samhällets utveckling. Därigenom finns möjlighet att 
säkerställa att alla får lika tillgång till teknisk infrastruktur 
av god kvalitet. En generell digital omställning är viktig 
såväl för individen som för det skånska näringslivet. 
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4.1 Energiförsörjning
Utbyggnad av elnät tar lång tid, särskilt på stamnäts- 
och regionnätsnivå. Det är komplicerade processer 
med flera inblandade parter och det behövs dessutom 
tillgång till mark för ledningar och tekniska anlägg-
ningar. Det är därför viktigt att utvecklingen av elnäten 
integreras tidigt i den kommunala fysiska planeringen.

Det är också väsentligt att ta hänsyn till kraftöverfö-
ringen i det svenska stamnätet och från utlandet. Skåne 
har ett stort behov av mer fossilfri elproduktion, dels 
för att minska risken för kapacitets- och effektbrist i 
Skåne och dels för att minska elpriset i södra Sverige. 

Skåne har potential att producera mer energi såsom 
biogas, vätgas, solkraft och vindkraft. Det kommer att 
behövas mer vindkraft på land och till havs i framtiden. 
Det finns också stor potential i Skåne att utveckla värme 
från djupgeotermi och tillvarata spillvärme och åter-
vunnen energi. Utvecklingen av biogas och vätgas kan 
främjas ytterligare. Möjligheterna är goda i Skåne, men 
det krävs bland annat att logistiken för distribution av 
biogas och vätgas till användare är god.

Klimat och energistrategi 

Transmissionsnät för el i Skåne. Öppna som interaktiv karta här.
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Vindkraftverk i Skåne 2021. Öppna kartan som PDF här.

Planeringsprinciper:

4.1 i - Främja utvecklingen av tranmissionsnät, regionnät och lokalnät i den fysiska planeringen. 

4.1 ii - Främja utbyggnaden av fossilfri energiproduktion. 

4.1 iii - Verka för en samsyn i Skåne gällande utveckling av sol- och vindkraft.

Genomförandekategori:

• Remissinstans

• Kunskap

• Dialog och samverkan – inspiration

• Dialog och samverkan – stöd och samordning,

Koppling till delmål i Agenda 2030:

7.1 - tillgång till modern energi för alla

7.2 - öka andelen förnybar energi i världen

11.A - främja nationell och regional utvecklingsplanering

4.1 ENERGIFÖRSÖRJNING
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4.2 Digital infrastruktur
En robust och väl utbyggd digital infrastruktur ger goda 
förutsättningar för bland annat näringslivsutveckling, 
sysselsättning, forskning och innovationer, vård och 
omsorg, miljö och klimat, utbildning och kompetens-
försörjning samt social delaktighet. Det nationella målet 
är att 98 procent av hushållen ska ha möjlighet till bred-
bandsanslutning om 1000 Mbit/s senast år 2025. En del 
kommuner har redan nått längre än så. Under pande-
min har många fysiska aktiviteter ersatts av digitala och 
det är tydligt hur beroende samhället har blivit av den 
digitala infrastrukturen. Sverige har i jämförelse med 
omvärlden haft bra förutsättningar, mycket tack vara en 
omfattande utbyggnad av kapacitetsinfrastruktur (fiber) 
som har klarat den ökade belastningen.

I Skåne finns utmaningarna avseende utbyggnad av 
bredbandsinfrastruktur framför allt på landsbygden, där 
långa avstånd till stamnät ökar produktionskostnaden 
och minskar det kommersiella intresset. Det ska finnas 
förutsättningar för att kunna bo och vara verksam i 
hela Skåne och det är viktigt att arbeta för att undvika 

en digital klyfta mellan stad och land. En fullt utbyggd 
digital infrastruktur binder samman hela regionen och 
är bland annat en förutsättning för att digitalisera hälso- 
och sjukvården och öka samhällets förmåga att erbjuda 
alla invånare vård på samma villkor. Den digitala 
infrastrukturen kan även bidra till ett minskat resande 
vilket också gör den till en klimatsmart och hållbar 
lösning. I takt med att den digitala infrastrukturen blir 
bärare av allt fler samhällskritiska funktioner ökar också 
behovet av att trygga såväl robusthet som säkerhet. 
Infrastrukturen måste vara tillförlitlig och ha hög säker-
het för överföring av känslig information. Den digitala 
infrastrukturen måste vara en naturlig del av samhälls-
planeringsprocessen på såväl kommunal, regional och 
nationell nivå. 
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Andel hushåll per ruta (1x1 km) som har tillgång till bredband inklusive  
absolut närhet till bredband 1000 Mbit/s.

Öppna kartan som PDF här.

Andel arbetsställen per ruta (1x1 km) som har tillgång till bredband inklusive  
absolut närhet till bredband 1000 Mbit/s. 

Öppna kartan som PDF här.
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Planeringsprinciper:

4.2 i - Främja utbyggnad av digital infrastruktur på landsbygden. 

4.2 ii - Planera för ökad digital robusthet och säkerhet för att säkra samhällskritiska funktioner. 

Genomförandekategori:
• Kunskap

• Dialog och samverkan – stöd och samordning

Koppling till delmål i Agenda 2030:

9.C - tillgång till informations- och kommunikationsteknik för alla

11.A - främja nationell och regional utvecklingsplanering

11.B - implementera strategier för inkludering, resurseffektivitet och katastrofriskreducering

17.14 - stärk politisk samstämmighet för hållbar utveckling

4.2 DIGITAL INFRASTRUKTUR
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4.3 Vattenförsörjning
Klimatförändringarna har tillsammans med de senaste 
årens vattenbrist satt fokus på vattentillgången för både 
hushåll och näringsliv. Skånes sötvattenresurs är redan 
idag begränsad, särskilt under de varmare månaderna, 
och behöver hanteras därefter. En långsiktigt hållbar 
vattenförsörjning är en förutsättning för en resilient 
samhällsutveckling, jordbrukets produktionsförmåga 
och ett konkurrenskraftigt näringsliv. Många skånska 
företag upplever redan idag att tillgången på vatten 
sätter begränsningar för deras produktion och utveck-
lingsmöjligheter. Ansvaret för dricksvattenfrågan är 
fragmenterat och delas mellan flera olika myndigheter 
och kommunerna. Det är däremot kommunerna som 
har det yttersta ansvaret. En ökad samverkan är viktig 
och Region Skåne behöver utveckla sin roll och ta 
gemensamt ansvar i frågan tillsammans med andra 
myndigheter och aktörer.

En växande befolkning och kommande klimatför-
ändringar innebär att fler kommer behöva dela på en 
minskande vattenresurs och ett aktivt arbete behövs 
därför för att säkerställa en effektiv vattenanvändning. 
För att detta ska vara möjligt och hållbart behövs tydliga 
mål tas fram för att få samtliga vattenanvändare att 
inte förbruka mer vatten än vad som är motiverat. Det 
kräver effektivisering och återvinning av vattenanvänd-
ningen, exempelvis genom att använda andra vattenkällor 
än dricksvatten i de processer där detta är möjligt. 
Långsiktigt behövs också en tydlig bild av Skånes totala 
vattenbalans, det vill säga hur mycket vatten som finns 
tillgängligt och hur mycket vatten som används av olika 
användare. Detta för att skapa en bild över vilken buf-
fertkapacitet som finns i systemet och hur detta varierar 
med säsong och klimat.  
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Planeringsprinciper:

4.3 i - Planera för att säkra hela logistikkedjan från dricksvattentäkterna tills vattnet når vattenanvändarna. 

4.3 ii - Verka för att få samtliga vattenanvändare att effektivisera sin vattenanvändning med målsätt-
ningen att mindre vatten ska räcka till fler personer. 

4.3 iii - Verka för att en tydligare bild av vattenbalansen tas fram inom varje avrinningsområde i Skåne.

Genomförandekategori:

• Kunskap

• Dialog och samverkan – stöd och samordning

Koppling till delmål i Agenda 2030:

6.1 - säkert dricksvatten för alla

6.4 - effektivisera vattenanvändning och säker vattenförsörjning

6.5 - integrerad förvaltning av vattenresurser

6.B - stöd lokalt engagemang i vatten- och sanitetshantering

11.A - främja nationell och regional utveckling

4.3 VATTENFÖRSÖRJNING
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Genomförande och 
uppföljning
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Genomförande av  
regionplanen
Den regionala utvecklingsstrategin anger att visionen 
om Det öppna Skåne 2030 förverkligas genom att 
utvecklingsaktörerna i Skåne samverkar. Det är genom 
områdesstrategierna – varav Regionplan för Skåne är 
en – som den regionala utvecklingsstrategin genomförs. 
Regionplan för Skåne är ett verktyg för Skånes utveck-
ling där Region Skåne samordnar inriktningen och 
genomförandet av fysisk planering tillsammans med de 
regionala utvecklingsaktörerna i sin roll som regionpla-
neorgan. 

Region Skåne och kommunerna  
i samverkan
Rollen som regionplaneorgan utvecklas i samarbete 
med de regionala utvecklingsaktörerna. Kärnan ligger 
i att skapa en plattform där samtliga regionala utveck-
lingsaktörer möts för att gemensamt utveckla kunskap 
och driva utvecklingen genom dialog och samverkan. 
Region Skåne har en särskild uppgift som remissinstans 
för kommunernas översiktsplaner och riktlinjer för 
bostadsförsörjning. Regionplan för Skåne skapar förut-
sättningar för Skånes utveckling. Det gäller i frågor där 
det finns gemensamma, mellanregionala, regionala eller 
mellankommunala utmaningar för Skåne. 

Region Skåne har ett ansvar i de områden där regionen 
har rådighet och där samordning sker internt. Utöver 
det ingår i Region Skånes roll som regionplaneorgan att 
vara kunskapsgenererare av det regionala perspektivet i 
samhällsplaneringen och att identifiera och potentiellt 
initiera samverkansmöjligheter i mellankommunala 
frågor. Att omsätta strategi och kunskap i handling 
faller sedan på de olika utvecklingsaktörerna. Region-
planen ska vara ett verktyg som bidrar till att tydliggöra 
kopplingar i mellankommunala och regionala frågor 
i den fysiska planeringen och lyfta de måldokument, 
strategier och planeringsprinciper som berörs.

Aktiviteter i genomförande av 
Regionplan för Skåne 2022 – 2040
Regionplan för Skåne kommer att genomföras genom 
många olika insatser och i samarbete med samtliga 
regionala utvecklingsaktörer. Alla aktiviteter som ingår 
i genomförandet av Regionplan för Skåne 2022-2040 
kopplar an till en i regionplanen utpekad utmaning, 
strategi och planeringsprincip.

Dessa kategoriseras enligt följande:

• Regionalt planeringsstöd i form av remissinstans 

• Kunskapsgenerering inom regionalt viktiga frågor

• Dialog och samverkan för hantering av Skånes  
utmaningar 

Region Skåne har ansvar för att nedanstående aktiviteter 
genomförs under planperioden. 
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Regionalt planeringsstöd i 
form av remissinstans 

Arbetssätt inom ramen för genomförandet av 
Regionplan för Skåne 2022 – 2040 som remiss-
instans för kommunala översiktsplaner (reglerat 
förfarande i Plan- och bygglag 2010:900) och 
kommunala riktlinjer för bostadsförsörjning enligt 
Lag (2000:1383) 

Region Skåne är formell remissinstans till kommuner-
nas översiktsplaner och riktlinjer för bostadsförsörjning. 
Region Skåne lämnar även yttranden över väg- och 
järnvägsplaner. 

Den kommunala översiktsplaneringen ska ha en tydlig 
strategisk nivå och koppling till nationella och regio-
nala mål, planer och program. Region Skåne yttrar sig 
utifrån det regionala utvecklingsansvaret genom att hän-
visa till Regionplan för Skåne 2022 – 2040 och andra 
regionala kunskapsunderlag och områdesstrategier som 
ett stöd i den kommunala planeringen. Det är i den 
kommunala översiktliga planeringen som regionplanen 
konkretiseras. Region Skåne yttrar sig över översiktspla-
nerna även som sakägare och huvudman för hälso- och 
sjukvården och kollektivtrafiken för att säkerställa en 
god samordning mellan kommunal och regional nivå 
för Skånes utveckling.

I riktlinjer för bostadsförsörjning ska kommunen 
beskriva mål för bostadsbyggande och utveckling av 
bostadsbeståndet och de insatser kommunen planerar 
för att uppnå målen. Kommunen ska analysera den 
demografiska utvecklingen, efterfrågan på bostäder, 
bostadsbehovet för särskilda grupper och marknads-
förutsättningar. Riktlinjer för bostadsförsörjning ska 
vara vägledande vid kommunernas planläggning enligt 
PBL. Region Skåne yttrar sig över riktlinjer för bostads-
försörjning utifrån Regionplan för Skåne 2022 – 2040 
och regionala beräkningar och analyser av till exempel 
demografiskt bostadsbehov och marknadsdjup, för att 
bidra till bra kunskapsunderlag för kommunerna och en 
bättre samordning gällande bostadsfrågorna i Skåne.
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Kunskapsgenerering inom 
regionalt viktiga frågor

Arbetssätt för fortsatt kunskapsutveckling inom 
ramen för genomförandet av Regionplan för 
Skåne 2022 - 2040

Arbetet med att genomföra och följa upp Regionplan 
för Skåne 2022 – 2040 görs genom att löpande identi-
fiera gemensamma utmaningar för Skåne tillsammans 
med de regionala utvecklingsaktörerna och tillsammans 
genomföra analyser, rapporter och projekt som behövs 
för Skånes utveckling.

Detta arbetssätt omfattar till exempel att arbeta proaktivt 
och kontinuerligt utveckla ett regionalt helhetsperspek-
tiv i aktuella sakfrågor samt delregionala underlag där 
det är möjligt och behövs. Tillsammans bidrar det till 
att utveckla respektive roller i arbetet, skapa förståelse och 
samsyn. Konkret omfattar arbetssättet framtagande av:

• regionala handlingsplaner

• planerings- och kunskapsunderlag i form av TemaPM

• rapporter, behovsanalyser och studier

Kunskapen sprids, delas och utvecklas sedan genom 
seminarier, workshops och lärandeträffar.

Kunskapsgenererande aktiviteter 
inom regionalt viktiga frågor
Region Skåne ansvarar för att under planens genomför-
ande initiera kunskapsgenererande aktiviteter genom 
ovan nämnda arbetssätt inom följande områden som 
identifieras i planen. Tillhörande planeringsprinciper 
inom parentes.

• Bebyggelse (1.1 i - iii)

• Bostadsförsörjning och bostadsmarknaden (1.4 ii)

• Digital infrastruktur inklusive bredbandsutbyggnad 
(1.5 iii, 4.2 i)

• Energiförsörjning inklusive förnybar  
energiproduktion (4.1 ii)

• Framtidens hälsosystem (1.6 i, 1.6 ii)

• Hälsofrämjande planering (1.6 i, 1.6 ii)

• Likarättsperspektivet i fysisk planering (1.6 i, 1.6 ii)

• Leder för vandring och cykling (3.4 i, 3.4 ii)

• Kulturmiljö (3.4 ii)

• Gestaltad livsmiljö (1.3 i, 1.3 ii, 1.6 ii)

• Kollektivtrafik generellt (1.1 ii, 1.1 iii, 2.1 i, 2.1 ii, 2.2 
i, 2.2 iii, 2.2 iiii)

• Mobilitet (2.1 i - iiii)

• Gränsöverskridande transporter (2.3)

• Gods- och logistikfrågor inklusive hamnarnas  
tillgänglighet (2.4 i, 2.4 ii)

• Kapacitetsutnyttjandet på Öresundsbron (2.4 ii)

• Redundans i järnvägsnätet vad gäller  
gränspassager (2.4 i)

• Grönstruktur (1.7)

• Grönområden med höga naturvärden (3.1 i, 3.2 i)

• Havs- och kustplanering (3.7 i)

• Höjda vattennivåer och förebyggande  
planering (1.2 i, 1.2 ii)

• Vattentillgångar för att säkra vattenförsörjning (4.3 i - iii)

• Vatten i landskapet (3.6)

• Hållbar markanvändning och jordbruksmarkens  
värde (3.5 i)

• Livsmedelsproduktion och fysisk planering  
(3.5 ii, 3.5 iii)

• Innovationsperspektiv på fysisk planering  
(1.5 i, 3.5 iii)

• Yrkesutbildningarnas geografiska fördelning (1.5 i)
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Dialog och samverkan för hantering 
av Skånes utmaningar 

Arbetssätt för dialog och samverkan inom ramen 
för genomförandet av Regionplan för Skåne 
2022 - 2040

De regionala utvecklingsaktörerna driver utvecklings-
arbetet framåt genom dialog och samverkan i olika 
former. Region Skåne ansvarar för att under planens 
genomförande initiera dialog- och samverkansaktiviteter 
som svarar mot behov som identifieras i planen. Ett 
urval av dessa sammanfattas i underrubrikerna; Region 
Skåne som huvudaktör, Inspiration, Påverkan, Stöd och 
samordning.

Dialog- och samverkansinsatser i urval
Med hänvisning till planeringsprinciperna:  
1.2 i, 1.2 ii, 1.3 ii, 1.3 iii, 1.4 i, 1.5 ii, 1.6 iii, 1.8 ii, 2.1 i, 
2.1 iii, 2.2 ii, 2.2 iii, 2.3 i, 3.1 i, 3.4 ii, 3.4 iii, 3.5 i, 3.6 i, 
3.6 ii, 4.2 i, 4.2 ii

Region Skåne som huvudaktör
Region Skåne har en särskild roll som regionplaneor-
gan och planupprättare men också som genomförare 
av planen utifrån det regionala utvecklingsuppdraget, i 
egenskap av sjukvårdsaktör, fastighetsägare och fastighets- 
utvecklare, kollektivtrafikmyndighet och andra statliga 
och lagstiftade uppdrag. Härigenom har Region Skånes 
agerande en påverkan på den fysiska planeringen och 
samhällsutvecklingen. 

Inom regionplaneuppdraget är Region Skåne  
huvudaktör när:

• Region Skåne agerar förebildligt som beställare, bygg-
herre och förvaltare, till exempel i samarbete med 
Regionfastigheter och Krisberedskap, Säkerhet och 
miljöledning.

• Region Skåne direkt påverkar bebyggelseutvecklingen 
genom omsorgsfull gestaltning och planering av 
sjukhus och vårdmiljöer tillsammans med Regionfast-
igheter och Hälso- och sjukvården.

• Region Skåne har det politiska och ekonomiska 
ansvaret för den samhällsfinansierade kollektivtrafiken  
i egenskap av kollektivtrafikmyndighet och är 
beställare av samhällsfinansierad kollektivtrafik samt 
utförare genom Skånetrafiken.

• Region Skåne samordnar prioriteringar av statliga 
investeringar i Skåne.

Inspiration
Vissa dialog- och samverkansformer syftar till att vara 
inspiration för utvecklingsaktörerna och utvecklingsar-
betet. Inom regionplaneuppdraget bidrar Region Skåne 
till inspiration och innovation genom att:

• agera som inspiratör och samlande kraft och verka 
för en ökad kunskap kring gestaltad livsmiljö i Skåne 
genom utbildningssatsningar.

• lyfta goda exempel för att visa hur planeringen kan 
användas för att främja samtliga hållbarhetsdimen-
sioner och regional utveckling genom utdelning av 
priser, exempelvis Skånes Arkitekturpris, eller andra 
typer av kommunikation/spridning av framgångsrika 
arbetssätt i de olika forum Region Skåne driver eller 
medverkar i.

Påverkan
Genom dialog och samverkan med kommunerna, myn-
digheter och andra organisationer kan den regionala 
agendan sättas gemensamt. Detta arbetssätt faller under 
påverkansarbete nationellt och internationellt.  En del i 
regionplaneuppdraget är att samla och förstärka Skånes 
röster inom ramen för fysisk planering och Region 
Skåne kraftsamlar för Skåne genom att:

• påverka planering av sjukhus och vårdmiljöer genom 
att synliggöra det regionala perspektivet och genom 
omsorgsfull gestaltning av vårdmiljöer

• verka för att genomföra Skånebilden, med fast 
förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör och 
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Öresundsmetro mellan Malmö och Köpenhamn 
tillsammans med andra utvecklingsaktörer.

• skapa förutsättningar för skånskt näringsliv genom att 
identifiera behov för utveckling i Skåne.

• genomföra insatser för ett ändrat samhällsbeteende 
genom ökad samverkan mellan kommuner, regioner 
samt med myndigheter och andra intressenter.

Stöd och samordning
Dialog och samverkan med fokus på stöd och sam-
ordning syftar till att gemensamt nå dit ingen enskild 
utvecklingsaktör når själv. Inom regionplaneuppdraget 
verkar Region Skåne som stöd och samordnande funk-
tion genom att:

• stötta kommuner i dialogen med andra myndigheter.

• utveckla och samordna planeringsunderlag tillsam-
mans med andra aktörer i mellankommunala och 
mellanregionala strategier.

• samverka på mellankommunal och mellanregional 
nivå och bjud in markägare och andra brukare i frågor 
som rör planering av grönstruktur.

• delta i samordningen av havsplaneringen med mel-
lankommunala och mellanregionala strategier utifrån 
avrinningsområdena.

• utgöra en plattform för bostadsförsörjningsfunk-
tionen i kommunerna för gemensamt lärande och 
kunskapsutbyte.

• lyfta fram behov av satsningar genom Planeringssam-
verkan.

• genomföra tidig dialog med de skånska kommunerna 
i planeringen kring behoven av mark för kollektivtrafik 
och vårdmöjliggöra samverkan med Länsstyrelsens för 
reflektion kring Skånes karaktär och möjliga insatser 
för att ta tillvara och utveckla Skånes kulturlandskap.

Medborgarengagemang  
Dialog och samverkan med fokus på medborgarengage-
mang i den fysiska planeringen arbetar för ökad tilltro 
och tillit till demokratiska institutioner. Det ska lyfta 
demokratiprocessen och bjuda in Skånes invånare att 
påverka i frågor inom regional fysisk planering där med-
borgarna ska kunna bidra till och delta i utvecklingen. 

Inom regionplaneuppdraget ska Region Skåne verka för 
medborgarengagemang genom att: 

• minst en gång per mandatperiod och inom ramen 
för regionplaneprocessen genomföra och följa upp 
undersökningen av Skåningarnas inspel i regionala 
planeringsfrågor genom Skånepanelen.  

• utveckla en modell för att involvera barn och unga i 
regionplaneprocessen framgent för att stärka förstå-
elsen för samhällsbyggnad och demokratiprocesser 
inom hållbar utveckling.  

• engagera medborgare tillsammans med kommunerna 
genom forum för dialog och samverkansprocesser 
där planeringen för människan i centrum kan ta form 
tillsammans med människorna i Skåne.

Befintliga plattformar för dialog
Dialog och samverkan som arbetssätt ingår i redan 
etablerade och befintliga plattformar och ovannämnda 
aktiviteter kommer att ske bland annat genom dessa:

Regionplanerådet:
Till arbetet med regionplanen och regional fysisk plane-
ring finns en styrgrupp i form av Regionplaneråd. Det 
består av politiker från kommunerna och den regionala 
utvecklingsnämnden. Rådet fortsätter att bidra till regi-
onplanearbetet genom tre årliga sammanträden. 

Planeringssamverkan: 
Planeringssamverkan är Region Skånes återkommande 
arena för aktuella frågor om den regionala utvecklingen 
med fokus på infrastruktur och kollektivtrafik. Plane-
ringsamverkan riktar sig till tjänstepersoner i Skånes 
kommuner och statliga myndigheter som arbetar inom 
kollektivtrafik, infrastruktur och fysisk planering. Plane-
ringssamverkan genomförs en till två gånger årligen.

Strukturerad dialog med kommunala politiker 
och tjänstemän: 
Region Skåne ansvarar för att möjliggöra dialogen med 
de skånska kommunerna inom ramen för etablerade 
samarbeten med särskilt fokus på ansvariga politiker 
och tjänstepersoner inom samhällsbyggnad och fysisk 
planering. Dialog sker även i samverkan med andra 
aktörer, såsom Skånes Kommuner. Nyhetsbrev med 
aktuell information skickas till målgrupperna löpande. 
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Skånskt bostadsnätverk:
Region Skåne driver tillsammans med Länsstyrelsen 
Skåne Skånskt bostadsnätverk som sedan 2014 samlat 
bostadsmarknadens aktörer i årligen återkommande 
Skånskt bostadsforum och seminarier.  Skånskt bostads-
nätverk fungerar som en plattform för att skapa regional 
samsyn kring bostadsmarknaden i Skåne och sprida och 
diskutera analytiskt underlag som Region Skåne och 
andra utvecklingsaktörer tar fram.

Skånes effektkommission:
Sedan februari 2021 har Region Skåne initierat en 
effektkommission på energiområdet. Syftet med Skånes 
effektkommission är att förbättra elförsörjningen vad 
gäller leveranssäkerhet, kostnad och miljö. Genom en 
effektkommission kan skånska aktörer samla sig och 
agera gemensamt. https://utveckling.skane.se/tema/effekt-
kommissionen/

Seminarieserien hållbar stadsutveckling: 
Seminarieserien genomförs årligen för att skapa en 
mötesplats för det offentliga, akademin och privat 
sektor kring aktuella stadsutvecklingsfrågor. Syftet med 
seminarieserien är att sprida goda exempel på stadsut-
veckling i framkant, visa innovativa exempel, inspirera 
till att tänka nytt och lyfta aktuella utmaningar som är 
av vikt för den fysiska planeringen i Skåne och genom-
förandet av Regionplan för Skåne 2022 – 2040.

Utestående frågor 
Under arbetet med framtagande av Regionplan för 
Skåne 2022–2040 har förslag och frågor uppkommit 
som inte kunnat hanteras eller inte bedömts relevanta 
att inarbeta i denna version av regionplan. Dessa utgör 
utestående frågor, som i nuläget inte ingår i regionplanen.

Syftet är att skapa transparens i hanteringen av inkomna 
förslag till förändring och aspekter av fysisk planering 
som inte bedömts möjliga att hantera i aktuellt skede 
av regionplaneprocessen. Dock kan denna bedömning 
komma att omvärderas framöver utifrån förändringar 
i omvärlden, regionalt prioriterade frågor och utifrån 
önskemål från kommuner och andra aktörer. 

Avfallshantering: Region Skåne ser att hantering och 
transport av avfall är frågor som har en regional rele-
vans och som i dialog med kommunerna skulle kunna 
utvecklas utifrån behovet av ny kunskap i ett mellan-
kommunalt perspektiv.

Avrinningsområden: Avrinningsområden och vatten-

kvalité är frågor som också föreslagits inkluderas tydli-
gare i regionplanen. Region Skåne vill gärna samverka 
tillsammans med kommuner och länsstyrelse i denna 
viktiga fråga. Hur denna samordning bör ske och vilken 
roll regionen har i detta sammanhang behöver utvecklas 
med samtliga berörda parter.

Bergtäkter: Materialhantering kommer att behöva 
utvecklas i genomförandet av regionplaneprocessen 
då det är en viktig mellankommunal fråga och ingår i 
Region Skånes arbete med att bidra till en mer cirkulär 
ekonomi. Täkter bedöms i nuläget inte aktuella att peka 
ut i en regionplan.

Besöksmål: Regionplan för Skåne 2022 – 2040 redovi-
sar i nuläget inte besöksmål då denna information inte 
är tillgänglig i på regional nivå i dagsläget. Detta är ett 
arbete Region Skåne skulle vilja utveckla tillsammans 
med kommunerna.

Biotopskydd och naturvårdsavtal: Det är inte relevant 
ur ett regionalt perspektiv att redovisa biotopskydd 
och naturvårdsavtal i regionplanen då grönstrukturen 
redovisas på en övergripande nivå.

Grön tillväxtmotor: Regionplan för Skåne 2022 – 2040 
tillämpar i nuläget inte begreppet grön tillväxtmotor 
men utvecklar gärna det tillsammans med kommuner 
som avser utvecklas som viktiga natur- och rekrea-
tionsnoder eller har tydligt fokus på tillväxt i Skåne 
utifrån gröna näringar. Exempelvis kan detta göras 
inom ramen för Greater Copenhagen och Grön Charter 
eller inom arbetet med STRING och en megaregional 
grön hubb.

Bostadsförsörjningsmål: Regionplan för Skåne 2022–
2040 redovisar i nuläget inte förslag till några bostads-
försörjningsmål, men det finns anledning att diskutera 
vad som är rimlig bostadsutveckling utifrån efterfrågan 
på en regional nivå. Analyser på detta område genom-
förs och är ett arbete som kan utvecklas i samverkan 
med kommunerna utifrån behov. Region Skåne gör 
årliga beräkningar av bostadsbehov och marknadsdjup 
som kommuniceras till allmänheten och kommunerna. 
Region Skåne är intresserad av en fördjupad dialog med 
kommunerna avseende den regionala planeringens roll 
inom bostadsförsörjning och att eventuellt formulera 
bostadsförsörjningsmål för delar av Skåne eller enskilda 
kommuner.

Cykelpendlingsstråk: Regionplanen behandlar utöver 
potentiella supercykelvägar inte behov av enskilda 
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satsningar i cykelinfrastrukturen. Förslag till satsningar, 
finansiering och modeller för genomförande hanteras 
inom ramen för den regionala transportinfrastrukturpla-
nen, RTI, vars process pågår parallellt med regionplane-
processen.

Digital infrastruktur, 5G-utbyggnad: Region Skåne 
har en samordnande roll som bredbandskoordinator. 
5G-utbyggnad är inte specifikt kopplad till mål i den 
nationella bredbandsstrategin och hanteras därför i 
dagsläget inte i regionplanen.

Godstransport och lokalisering av ny rangerbangård: 
Regionplan för Skåne 2022 – 2040 uppmärksammar 
behovet av rangerbangård ur ett regionalt perspektiv, 
men Region Skåne inkluderar inte förslag på lägen i 
denna version av Regionplan för Skåne 2022–2040. I 
fortsatt regional planering finns potential att fördjupa 
dessa frågor ytterligare.

Jordbruksmark: Region Skåne förtydligar i regionplanen 
vikten av att argumentera för skälen när jordbruksmark 
tas i anspråk, men gör inget tydligt ställningstagande i 
övrigt i aktuell version av Regionplan för Skåne 2022 
– 2040. Här kan ytterligare utvecklingsarbete göras 
gemensamt av planeringsaktörerna utifrån önskemål 
från kommuner och andra aktörer.

Klimatsäkring av infrastruktur: Klimatsäkring av infra-
struktur, exempelvis dricksvattentäkter och reningsverk, 
hanteras inte i denna version av regionplanen. Frågor av 
regional relevans kan i dialog med kommunerna utveck-
las utifrån behovet av ny kunskap i ett mellankom-
munalt eller regionalt perspektiv.Även förslag om att 
visa områden med risk för värmebölja och nederbörd 
har inkommit. Områden där det finns eller kan finnas 
klimatrelaterade risker ska pekas ut i översiktsplanen 
(3 kap 5 § pbl) och tas därför inte upp mer detaljerat i 
regionplanen.

Klimatpåverkan och ökad trafik: Förslag om integre-
ring av frågor såsom skogsområden, åkermark, bebyggda 
miljöer i stad, ort och på landsbygd i förhållande till 
ökad trafik har inkommit. Region Skåne instämmer i att 
det är viktigt att lyfta klimatpåverkan ur flera perspektiv 
även om granskningshandlingen ej utvecklats specifikt 
utifrån detta perspektiv eller detaljeringsnivå.

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LiS), 
strandskyd: Region Skåne bedömer inte LIS-områden 
som aktuella att inarbeta i Regionplan för Skåne 2022 – 
2040. De är under utredning nationellt och vi avvaktar 
därmed resultat från utredningen.

Logistik, lokalisering av ytkrävande verksamhets-
områden t.ex. logistikområden: Verksamhetsområden 
identifieras som viktiga ur ett regionalt perspektiv, men 
frågan behöver utredas vidare innan lokalisering kan 
diskuteras om framtida verksamhetsområden ur ett 
regionalt nyttoperspektiv.

Logistiknod: Strukturkartan har kompletterats för att 
lyfta fram Malmö, Trelleborg, Ystad och Helsingborg 
som viktiga strategiska godsnoder samt tydligare belysa 
hamnarnas funktion och betydelse men i nuläget finns 
inte tillräckliga underlag för att utveckla frågan om 
logistiknod ytterligare. I fortsatt regional planering finns 
potential att fördjupa dessa frågor ytterligare utifrån 
behov.

Transportinfrastruktur och Europaspåret, fast förbin-
delse Öresund: Regionplanen utgår från den beslutade 
Skånebilden samt Regionsamverkan Sydsveriges infra-
strukturpositionspapper gällande fasta förbindelser över 
Öresund, där Europaspåret inte ingår.

Transportinfrastruktur och Skånediagonalen: Skånedi-
agonalen ingår inte bland de infrastrukturinvesteringar 
som Region Skåne prioriterar.

Transportinfrastruktur och Trelleborgsbanan:  
Förslaget i transportinfrastrukturen i strukturkartan base-
ras på Skånebilden och Regionsamverkan Sydsveriges 
positionspapper. Det utesluter dock inte att Trelleborgs-
banan kan ingå i framtida planer och prioriteringar.

Vatten i tätort och lagstiftning: Region Skåne noterar 
behovet av uppdaterad lagstiftning gällande reglering 
av vatten i tätort men detta föranleder ingen ändring 
i granskningshandlingen. Frågan skulle kunna lyftas 
i genomförandet ur ett mellankommunalt perspektiv 
i dialog med kommunerna utifrån behovet av stöd i 
påverkansarbetet.

Vindkraft och lokalisering: Region Skåne har i dags-
läget inte möjlighet att ta ställning till lokalisering av 
framtida vindkraftsetableringar inom ramen för region-
planen då det behövs mer underlag och förankring samt 
berör myndigheter, kommuner och andra aktörer.

Översyn av vägnätet för förutsättningar för kollektiva 
och individuella transporter: Region Skåne noterar 
synpunkten men den har inte lett till en justering av 
granskningshandlingen. Region Skåne har valt att lägga 
regionplanen på en strukturell och principiell nivå i 
denna version.

1815 ( 2864 )



GENOMFÖRANDE OCH UPPFÖLJNING  |  Uppföljning av regionplanen

118

Regionplan för Skåne 2022–2040 

Uppföljning av regionplanen
Beskrivningen av hur regionplan för Skåne kommer att 
följas upp kommer att slutrevideras under hösten 2021 
tillsammans med Region Skånes enhet för samhälls- 
analys för att gå i takt med uppföljningen av regionala 
utvecklingsstrategin liksom rapporten Hur har det gått 
för Skåne, HUGÅ, som kommer årligen. Andra viktiga 
underlag i utvecklingen av uppföljningsmodell utgörs 
av Agenda 2030 indikatorerna och uppföljning och 
rapporteringen av miljömålen.

Aktualisering av regionplan
Regionplanens aktualitet ska prövas en gång varje 
mandatperiod. Vidare ska årligen lämnas en rapport 
till regionala utvecklingsnämnden. Då sammanställs 
lärdomar och analyser som gjorts av nuläget i Skåne 

gällande fysisk planering, för att inarbetas i ny version 
eller aktualisering av regionplan. Detta innebär två 
parallella processer; en för att genomföra aktiviteter 
och projekt i samverkan för att nå målen i Det öppna 
Skåne 2030 kopplade till fysisk planering och en med 
dialoger för utvärdering och uppföljning av befintlig 
regionplan.  

Strategisk miljöbedömning och 
uppföljning (reglerat förfarande 
i Miljöbalk 1998:808) 
Den strategiska miljöbedömningen, Konsekvensbedömning 
av Regionplan för Skåne 2022-2040, anger hur uppföljning 
av den betydande miljöpåverkan ska göras.

OMRÅDESSTRATEGIER

HANDLINGS-
PLANER OCH 

PROGRAM 

VISION:
Det öppna Skåne 

2030

Behov:
Framtida 
strategier

Strategier 
för det fler-

kärniga Skåne/ 
Regionplan

Strategi för framti-
dens hälsosystem Kulturplan

Innovation 
för hållbar 

tillväxt 

Strategi för 
ett hållbart 
transport-

system

Strategi 
för lång-

siktigt hållbar kom-
petens-

försörjning 

Strategi 
för social 
hållbarhet

Åtgärder 
för de 

skånska 
miljömålen
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Regionplan för Skåne 2022–2040 

Uppföljning av Det öppna Skåne 2030  
– Hur har det gått i Skåne?
Visionsmålen i Det öppna Skåne 2030 pekar ut riktningen 
för Skånes utveckling. Fysisk planering är en del av 
utvecklingen och regionplanen är det fysiska uttrycket 
av den regionala utvecklingsstrategin. Uppföljningen 
av utvecklingsstrategins mål kan därför i flera fall även 
hänföras till regionplanen. Följande mål berör särskilt 
regionplanens årliga uppföljning:

Visionsmål 1:  
Skåne ska erbjuda framtidstro  
och livskvalitet

• Skapa en attraktiv närmiljö med tillgänglig rekreation

Visionsmål 3:  
Skåne ska stärka mångfalden  
av goda livsmiljöer

• Dra nytta av Skånes flerkärniga ortsstruktur

• Stärka tillgängligheten och binda samman Skåne

• Skapa attraktiva platser med människan i centrum

• Samverka för en utvecklad bostadsmarknad

• Planera i samverkan för en hållbar mark- och vatten- 
användning

Visionsmål 4:  
Skåne ska ha en god miljö och  
en hållbar resursanvändning  
• Verka för ett klimatneutralt och fossilbränslefritt Skåne

• Skapa förutsättningar för välfungerande ekosystem 
på land

• Kraftsamla för levande ekosystem i hav, sjöar och 
vattendrag samt en hållbar vattenförsörjning

• Verka för en frisk luft och giftfri miljö

Visionsmål 6:  
Skåne ska vara globalt attraktivt

• Stärka den internationella tillgängligheten

 
Ansvarig och tidplan: Region Skåne ansvarar.  
Årligen i samband med uppföljning av Det öppna Skåne 
2030 – Hur har det gått i Skåne?
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KONSEKVENSBEDÖMNING Regionplan för Skåne 2022–2040 

Konsekvensbedömningen av Regionplan för Skåne 
2022-2040 innehåller en beskrivning av processen samt 
en redogörelse av planförslagets konsekvenser.

Konsekvensbedömningen utgör ett brett och komplet-
terande underlag till planförslaget. Den redogör inte för 
planförslagets fördelar och kvaliteter som plan och tar 
inte heller ställning till den breda samhällsutvecklingen 
som planförslaget syftar till att hantera. Det är enbart 
miljökonsekvenser, sociala konsekvenser och ekono-
miska konsekvenser som beskrivs.

Konsekvensbedömningen är en integrerad del i planpro-
cessen och bidrar till denna genom att inte enbart bli en 
efterhandsbedömning av det färdiga plandokumentet. 
Arbetet har därför påbörjats samtidigt som planproces-
sen och bedrivs parallellt med denna för att löpande 
utvärdera konsekvenserna av planförslaget. Inspel till 
planförslaget har gjorts vid ett flertal tillfällen och 

kommer att ske löpande under planprocessen. Konse-
kvensbedömningen är alltså under framtagande under 
hela planprocessen.

Som en tolkning av lagen (PBL 7 kap 3§) har Region 
Skåne valt att behandla och redovisa riksintressen, i 
den mån det är möjligt, i denna konsekvensbedömning 
gentemot planförslagets planeringsprinciper. Även 
konsekvenser för allmänna intressen bedöms gentemot 
planförslagets planeringsprinciper. 

Regionplan för Skåne 2022–2040 
Konsekvensbedömning

Öppna som PDF här
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Inledning 

Region Skåne vill inledningsvis tacka för det stora engagemang utvecklingsaktörerna i Skåne 

visat med det stora antalet deltagare i dialogprocesser och skriftliga yttranden med förslag till 

utveckling av förslag till Regionplan för Skåne 2022–2040. Det är tillsammans arbetet ska 

göras, så det är tillsammans planen behöver tas fram.  

Bakgrund 

Regionplaneuppdraget 

Region Skåne har sedan 2019 ett ansvar utifrån 7 kap plan- och bygglagen som 

regionplaneorgan och ska med det bland annat ta fram en regionplan som ska aktualitetsprövas 

varje mandatperiod. Därmed har ett förslag till Regionplan för Skåne 2022–2040 arbetats fram 

med Region Skåne som ansvarig, men tillsammans med alla Skånes kommuner, 

grannkommuner, grannregioner, myndigheter, Länsstyrelsen och många andra delaktiga i 

Skånes utveckling. Regionplan för Skåne 2022–2040 ska vara ett stöd för den fysiska 

planeringen i de skånska kommunerna vad gäller de mellankommunala och regionala 

planeringsfrågorna samt bidra till att skapa ett sömlöst Skåne för invånarna.  

Samråd och samrådsredogörelse 

En del i arbetet med att ta fram en regionplan innebär att genomföra omfattande 

dialogprocesser, eller samråd, för att ta emot yttranden och synpunkter som sedan ska 

dokumenteras och sammanställas. De förslag som inkommer tar sedan Region Skåne ställning 

till och förändringar görs i regionplanen med anledning av synpunkterna. Det ska också 

sammanställas vilka synpunkter som inte kunnat beaktas i revideringen av regionplanen och 

varför. Allt detta redovisas i en samrådsredogörelse som enligt lag ska medfölja 

granskningshandlingen när regionplanen ställs ut på nytt för synpunkter. Syftet med samrådet är 

att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan. 

Därför har Region Skåne i denna samrådsredogörelse valt att tydligt redovisa inkomna 

synpunkter under samrådet, kommentera hur förslagen är hanterade och bidragit till förändring 

av Regionplan för Skåne 2022–2040, samt varför.  

Regionplanens möjligheter och begränsningar 

Regionplanen kopplar samman det regionala utvecklingsarbetet utifrån den regionala 

utvecklingsstrategin Det öppna Skåne 2030 med den kommunala översiktsplaneringen, men är 

huvudsakligen en gemensam utgångspunkt för Skånes kommuner och utvecklingsaktörer att 

tillsammans identifiera utmaningar för Skåne och hur dessa kan hanteras för en skånsk hållbar 

utveckling. Därmed utgör Regionplan för Skåne 2022–2040 ett nytt första steg, med lärdomarna 

från Strukturbild för Skåne sedan 2005 med i arbetet, i att skapa en gemensam utvecklingskarta 

för Skåne. 

Samtidigt ska regionplanen beskriva en utvecklingsinriktning för Skåne utifrån ett nuläge och 

en historia inom många olika områden, vilket i sig skapar begränsningar för att vara hanterbart 

och användbart. Många av Skånes utvecklingsaktörer vill vara med och påverka regionplanens 

innehåll och majoriteten av förslag har inarbetats i reviderat förslag, samtidigt som många 

förslag handlar om det kommande arbetet som måste ske i samverkan och i särskilda forum för 

olika frågor. De senare har så långt möjligt beskrivits eller sammanställt som en del av 

genomförandet av regionplanen, som sker kontinuerligt utifrån den Regionplan för Skåne 2022–

2040 som ska komma att beslutas i Regionfullmäktige och därefter genomföras och följas upp. 
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Vissa förslag till förändring handlar om den kommunala eller statliga nivån, i vilka fall detta 

inte kommer att hanteras i en regionplan då den enbart berör mellankommunala och regionala 

frågor.  

Följeforskning 

Regionplaneprocessen följs sedan start av två forskare vid Högskolan Kristianstad, Lisa 

Källström och Elin Smith. Forskningsprojektets syfte är att utifrån ett intressentperspektiv följa 

samverkansprocessen inom regionplaneuppdraget. Fokus är på hur dialog och samverkan 

planeras, arrangeras och genomförs, hur processen upplevs av olika intressentgrupper samt vad 

detta arbetssätt ger för resultat.  

Avsikten är att projektets resultat ska bidra med insikter kring ämnet för såväl aktuellt 

regionplaneuppdrag som för en bredare publik avseende samverkansfrågor. Projektet startade 

med en pilotstudie hösten 2019 och förhoppningen är att kunna följa hela processen med avslut 

hösten 2022. Genom att följa samverkansprocessen ges möjlighet att kontinuerligt hantera 

relevanta frågor som kan uppstå, exempelvis av mera övergripande karaktär där man fångar 

olika intressenters upplevelser och delaktighet i processen, eller mer konkreta aspekter såsom 

farhågan om att det ska vara svårt att enas mellan kommuner och region, eller i vilken mån 

Skånes delregionala samarbetskommittéer med utgångspunkt i regionens fyra hörn känner sig 

delaktiga.  

Fram till samrådets start har forskarna deltagit i samtliga relevanta mötesformer och genomfört 

intervjuer med medarbetare på Region Skåne som verkar inom regionplaneprocessen liksom 

intressenter utanför organisationen, från tjänstepersoner och förtroendevalda. Vidare har de 

deltagit i de olika mötesformerna för samrådet och i samarbete med Region Skåne utvärderat 

samrådsprocessen. Projektet finansieras av Högskolan Kristianstad och Region Skåne.  

Beskrivning av samrådsprocessen 

Samrådet för planförslaget för Regionplan för Skåne 2022–2040 pågick under perioden 1 

december 2020 till och med 30 april 2021. Samrådshandlingen remitterades den 1 december 

2020 till ett stort antal aktörer, inklusive kommuner, grannkommuner, grannregioner, 

myndigheter, Länsstyrelsen, utbildningsinstitutioner, branschorganisationer och ideella 

organisationer och publicerades på hemsidan för att möjliggöra för privatpersoner att yttra sig.  

Samrådsprocessen för Regionplan för Skåne 2022–2040 hade som målsättning att leda till en 

transparent och pragmatisk dialog med våra samrådsparter under samrådstiden. Syftet var att 

möjliggöra dialog och förankring av samrådshandlingen. Samrådet anses som ett viktigt 

moment för att säkerställa ett så bra planförslag som möjligt. Region Skåne lägger stor vikt vid 

en nära dialog med intressenterna och på det viset förankra regionplaneförslaget på bästa 

möjliga sätt samt fortsatt utveckla goda samarbetsrelationer och kunskapsutbyte. 

Aktiviteter under samrådet   

Under samrådet har Region Skåne hållit samrådsmöten där olika intressenter kunde ta del av 

och påverka förslaget till regionplanen genom att lämna synpunkter. Det var sedan upp till 

intressenterna att avgöra huruvida de sedan ville skicka in ett formellt yttrande på 

regionplaneförslaget. Majoriteten av samrådsmötena har initierats och genomförts av Region 

Skåne och beskrivs nedan. Det omfattar kommundialogen, avstämningar med Länsstyrelsen, 

workshops och Skånepanelen. Andra samrådsmöten har kunnat bokas på förfrågan, som skedde 

till exempel med arbetsgrupperna inom de fyra hörnen och med politiska organisationer och 

Skånes Kommuner. På grund av restriktioner till följd av coronapandemin genomfördes dock 

samtliga samrådsmöten digitalt. 

Kommundialog 

Region Skåne lade särskild vikt vid att möta samtliga 33 skånska kommuner och genomförde 
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således en kommunturné för att träffa kommunrepresentanter under veckorna 2 – 10. Dessa 

samrådsmöten omfattade en presentation av samrådshandlingen, följd av en gemensam 

diskussion om särskilda punkter kommunen ville lyfta och möjligheten att ställa frågor och 

delge synpunkter.  

 

Avstämningar med länsstyrelsen   

Under samrådstiden hade Region Skåne fyra avstämningar med Länsstyrelsen Skåne för att 

belysa regionplanens olika tematiska områden och det bakomliggande resonemanget. Särskilt 

avgränsningssamråd har hållits tillsammans med Länsstyrelsen Skåne den 24 oktober 2019 och 

3 juni 2021 om betydande påverkan. 

 

Tematiska workshops 

Under kommundialogen identifierades tre särskilda ämnen som Region Skåne sedan bjöd in till 

workshop kring. Dessa workshops behandlade 1) ortsstrukturen, 2) vatten och 3) elförsörjning. 

Deltagarna representerade de skånska kommunerna, berörda organisationer inom vatten som till 

exempel vattenråden, vattenvårdskommittéerna och lantbrukarna, liksom nätägare och 

organisationer inom el- och energiområdet för att säkerställa ett för workshopens tema relevant 

utbyte.  

 

Politisk dialog 

Det har förts en kontinuerlig förankringsprocess inom Region Skånes beredningsstrukturer inför 

och under samrådstiden. Vidare har samrådshandlingen förankrats i möten på politisk nivå inom 

ramen för 4-hörnsamarbetet under december 2020 och januari 2021 för att förankra 

regionplaneprocessen och RTI-processen genom Regionala utvecklingsnämndens ordförande.  

 

Skånepanelen  

Skånepanelen är en medborgarundersökning som genomfördes av Region Skåne i samarbete 

med Indikator, Institutet för kvalitetsindikatorer, och utgör en del av samrådet för Regionplan 

för Skåne 2022–2040. Som en del i uppdraget att genomföra ett samråd har invånarnas röster 

inkluderats i arbetet med framtagandet av Skånes första Regionplan. Undersökningen baserades 

på planeringsstrategierna i samrådshandlingen som sedan omformulerats till frågor för 

Skånepanelen att ta ställning till.  

 

Skåningarna som deltog i undersökningen fick först beskriva sina tankar i fritext för att sedan 

definiera och värdera sina svar baserat på kategorier. Undersökningen visar att det finns ett 

starkt engagemang från medborgarnas sida för planeringsfrågor, särskilt när det finns en 

koppling till ämnen som rör kollektivtrafik, boendemiljö och naturvärden. Utfallet från 

Skånepanelen finns sammanställt i en särskild rapport och synpunkterna kommenteras i denna 

samrådsredogörelse där så är relevant.  

Sammanlagt inkom 3000 unika berättelser utifrån de sex frågorna vilket motsvarar en 

svarsfrekvens på 40%. Detta utgör således ett relevant kvalitativt underlag med högt 

engagemang i fritextsvaren. Flest svarande återfinns i ålderskategorierna 45–59 år, 60–70 år 

och 70+ med hemvist i västra Skåne. Sammantaget har det varit jämn fördelning av män och 

kvinnor bland de svarande.  

 

Samrådet i siffror 

Sammantaget genomfördes 61 samrådsmöten som involverade fler än 150 individer. Räknar vi 

in respondenterna i Skånepanelen uppgår den siffran till 3150 individer.  
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Förteckning över inkomna yttranden 

Förteckning - remissvar - samrådshandling    

Avsändare  

Avstår 

svar 

och/eller 

har 

inget att 

erinra 

Inkommit 

med svar 

Länsstyrelsen    
Länsstyrelsen Skåne  1 

 
  

Kommuner   
Bjuvs kommun  1 

Bromölla kommun  1 

Burlövs kommun  1 

Båstad kommun  1 

Eslövs kommun  1 

Halmstad kommun   1 

Helsingborgs stad  1 

Hässleholms kommun  1 

Höganäs kommun  1 

Hörby kommun  1 

Höörs kommun  1 

Klippans kommun  1 

Kristianstads kommun  1 

Kävlinge kommun  1 

Landskrona stad  1 

Lomma kommun  1 

Lunds kommun  1 

Malmö stad   1 

Markaryds kommun  1 

Osby kommun  1 

Perstorps kommun  1 

Simrishamns kommun 1 1 

Lund och Sjöbo kommun  1 

Skurups kommun 1 1 

Staffanstorps kommun  1 

Svalövs kommun  1 

Svedala kommun  1 

Tomelilla kommun   1 

Trelleborgs kommun  1 

Vellinge kommun  1 

Åstorps kommun  1 

Älmhults kommun   1 

Ängelholms kommun  1 

Örkelljunga kommun  1 

Östra Göinge kommun  1 
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Delregionala samarbeten   

Göteborgsregionens kommunalförbund  1 

MalmöLundregionen  1 

Sydöstra Skåne  1 

Skåne Nordost  1 

   

Regioner   

Hälso- och sjukvårdsnämnden, Region Skåne   1 

Kollektivtrafiknämnden, Region Skåne  1 

Kulturnämnden, Region Skåne  1 

Personalnämnden, Region Skåne   1 

Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden 

Region Skåne  
 1 

Region Blekinge  1 

Region Dalarna 1  

Region Halland  1 

Region Jönköpings län  1 

Region Kalmar län  1 

Region Kronoberg  1 

Region Stockholm  1 

Region Västernorrland 1  

Servicenämnden, Region Skåne   1 

Sjukhusstyrelse Hässleholm  1 

Sjukhusstyrelse Kristianstad  1 

Sjukhusstyrelse Landskrona  1 

Sjukhusstyrelse SUS   1 

Sjukhusstyrelse Trelleborg  1 

Sjukhusstyrelse Ystad  1 

   

   

Statliga myndigheter   

Boverket*  1 

Delegationen mot segregation  1 

Energimyndigheten 1  

Folkhälsomyndigheten 1  

Försvarsmakten*  1 

Havs- och vattenmyndigheten   1 

Jämställdhetsmyndigheten 1  

Luftfartsverket*  1 

Migrationsverket  1  

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap*  1 

Naturvårdsverket*  1 

Polismyndigheten Region Syd  1 

Post- och telestyrelsen*  1 

Sjöfartsverket*  1 

1830 ( 2864 )



Regionplan för Skåne 2022 - 2040 

 10 

Skatteverket 1  

Skogsstyrelsen*  1 

Skolverket 1  

Svenska kraftnät*  1 

Statens geotekniska institut*  1 

Sveriges geologiska undersökning*  1 

Tillväxtanalys 1  

Tillväxtverket  1 

Trafikverket*  1 

Vinnova 1  

   

Politiska partier   

Centerpartiet i Skåne  1 

Skånes Socialdemokratiska partidistrikt  1 

Vänsterpartiet i Skåne  1 
 

  

Universitet och högskolor   

Högskolan Kristianstad  1 

Lunds universitet  1 

Lunds universitets Studentkårer  1 

Sveriges lantbruksuniversitet  1 
 

  

Organisationer och näringsliv   

Akademiska hus  1 

Hallaröds Hembygdsförening  1 

Lantbrukarnas riksförbund i Skåne  1 

Romeleås- och Sjölandskapskommitténs  1 

Segeåns vattenvårdsförbund och vattenråd  1 

Skräbeåns Vattenvårdskommitté  1  

Skånes hembygdsförbund  1 

Stiftelsen Skånska Landskap  1 

”Stoppa höghastighetsbanan genom Skåne”  1 

Sveriges kommuner och regioner 1  

Sveriges Åkeriföretag  1 

Sydvatten  1 

Sysav   1 

Vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tygeån   1 

Vattenråd Skräbeån  1  

VASYD  1 

Östra Skånes Byggförening  1 

   

Danska myndigheter   

Forsvarsministeriet  1 

Metroselskabet  1 

Miljøstyrelsen, enhed for Arter og Naturbeskyttelse  1 

Transportministeriet  1 
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Privatpersoner   

Lennart Nord  1 

      

SUMMA 13 101 

 

*Statliga myndigheter samordnade genom Länsstyrelsen Skåne och ingår därmed också i viss 

utsträckning i Länsstyrelsen Skånes yttrande.  

Ändringar och kompletteringar i 
granskningshandlingen 

Samrådshandlingen har reviderats utifrån inkomna synpunkter och dialoger som genomförts 

under samrådstiden. Utöver större ändringar som redovisas nedan har alla texter granskats och 

bearbetats. Rubriker och hänvisningar i detta avsnitt utgår från granskningshandlingen. 

Övergripande ändringar och kompletteringar 

Framtidsperspektivet och utvecklingen till 2040 med utblick 2050 har förtydligats, bland annat i 

avsnittet Strukturkarta.  

Den röda tråden har förtydligats genom hela planen, från utmaning, planeringsstrategi, 

planeringsprincip till genomförande, både i text och genom hänvisning till respektive del i syfte 

att säkerställa logiken och förenkla för läsaren att se och kunna följa sambandet mellan 

regionplanens olika delar. 

 

Agenda 2030-perspektivet har utvecklats och tydligare integrerats i planens samtliga delar. 

Kopplingarna mot de globala målen visas i tematiska fördjupningar och 

planeringsförutsättningar. 

Klimatperspektivet har utvecklats och tydligare integrerats i planens alla delar, bland annat i 

trender, utmaningar och tematiska fördjupningar. Trenden Klimatpåverkan, anpassning och 

energiomställning har kompletterats. Utmaning 6) har kompletterats med klimatanpassning av 

kusten. En ny utmaning har tillkommit: 7) att motverka klimatförändringar samtidigt som 

Skåne utvecklas. En ny planeringsprincip för klimatanpassad bebyggelseutveckling har 

tillkommit: Planera bebyggelse med hänsyn till risk för översvämning och erosion. 

Pandemins effekter har belysts i planen. 

Planeringsförutsättningar 

I samrådshandlingen heter avsnittet Mål och förutsättningar. 

Regionplaneuppdraget och Region Skånes roll har förtydligats. Ett avsnitt om regionala 

värden har tillkommit. 

Målbild har kompletterats med hållbarhet, biologisk mångfald och ekosystemtjänster. 

Trender har omarbetats och utvecklats. Trenden Klimatpåverkan, anpassning och 

energiomställning har kompletterats med ett avsnitt om Parisavtalet, de svenska klimatmålen 

och ett diagram över utsläpp i Skåne med målår 2030. Två nya trender har tillkommit: 
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Globalisering och ökad regional integration (som ersätter två tidigare trender, Skåne som del av 

sin omvärld och Globalisering) och Trendskiften på grund av pandemin. 

Utmaningar har omformulerats och kompletterats för att tydligare beskriva målkonflikter. 

Utmaning 1) och 5) har kompletterats med text från avsnittet om arbetsmarknad och 

sysselsättning som utgått. Utmaning 6) är kompletterad med miljökvalitetsnormer för luft, 

buller och vatten, resurssnålt genomförande och effektiv markanvändning samt 

klimatanpassning av kusten. Två nya utmaningar har tillkommit: 7) att motverka 

klimatförändringar samtidigt som Skåne utvecklas och 8) att säkerställa ett motståndskraftigt 

Skåne samtidigt som vi bevarar ett attraktivt Skåne. 

Mål, planer och program har fått en ny struktur med en tematisk indelning samt kompletterats 

med fler strategidokument. Avsnittet Arbetsmarknad och tillgång till utbildning som beskrevs 

under detta avsnitt i samrådshandlingen har delats upp och integrerats i utmaning 1) och 5) samt 

i planeringsstrategi Stärka tillgängligheten och binda samman Skåne. 

Utvecklingsinriktning 

Huvudrubrikerna är desamma men innehållet har utvecklats, framför allt avseende avsnittet 

Strukturkarta. 

Beskrivningen av Det flerkärniga Skåne har utvecklats. Avsnittet har kompletterats med ett 

stycke som sammanfattar resultatet av en ny analys av hur Skånes flerkärnighet har utvecklats. 

Temat behandlas nu enbart i utvecklingsinriktningen och den tematiska fördjupningen Skånes 

flerkärnighet har integrerats i detta avsnitt. 

Planeringsstrategier: Mindre justeringar och kompletteringar. Planeringsstrategi Stärka 

tillgängligheten och binda samman Skåne har kompletterats med ett avsnitt om utbildning. 

Strukturkarta: Utvecklingen fram till 2040 har förtydligats. Avsnittet har kompletterats med en 

utblick mot 2050 för att klargöra visionsbilden för vad som är en möjlig utveckling för Skåne 

baserad på regionplanens målbild. 

Kapitlet har utvecklats och omarbetats avseende både texter och visualisering i karta. För 

förändringar avseende själva strukturkartan, se avsnitt Kartor nedan. 

Den flerkärniga ortsstrukturen har uppdaterats och kompletterats med kriterier för alla 

ortsnivåer. Begreppet lokala kärnor ersätts av strategiska noder som omfattar centralort, 

serviceort, kollektivtrafiknod samt noder för vandring och cykling. Ängelholm föreslås som 

regional kärna och Malmö, Trelleborg, Helsingborg och Ystad identifieras som strategiska 

godsnoder.  

Den regionala grönstrukturen (tidigare: Blågrön infrastruktur): Mindre justeringar och 

utvecklade resonemang i text samt förtydligade begrepp. I kartan redovisas den regionala 

grönstrukturen med grönområden och stråk mer detaljerat och geografiskt korrekt. Regionala 

leder samt kollektivtrafiknoder för angöring till vandring och cykling har lagts till.   

Transportinfrastruktur: Hamnar och flygplatser beskrivs i text, supercykelvägar tillagda i karta 

och text, viktiga stråk för godstransporter förtydligade, text om ny stambana genom Skåne har 

utvecklats och fler prioriterade åtgärder för transportinfrastruktur tillagda: Västkustbanan, 

Skånebanan, Ystadbanan och E6.  

Tematiska fördjupningar 

I avsnittet för tematiska fördjupningar har planeringsprinciperna renodlats, kartlagts mot 

Agenda 2030 samt på ett tydligare sätt kopplats till genomförandekapitlet. För förändringar 

avseende temakartor, se avsnitt Kartor nedan. 

Bebyggelseutveckling: Avsnittet Skånes flerkärnighet och temakartan Kollektivtrafiknoder för 

strategisk bebyggelseutveckling har integrerats i utvecklingsinriktning. Kompletteringar har 
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gjorts avseende kulturmiljövärden, klimatanpassning och bostadsförsörjning samt näringsliv. 

En ny planeringsprincip har tillkommit i 1.2 Klimatanpassad bebyggelseutveckling: 1.2 ii - 

Planera bebyggelsen till mark som är lämplig för ändamålet med hänsyn till risk för 

översvämning och erosion. Karta över erosionsförhållanden längs Skånes kust har flyttats till 

detta avsnitt och en ny kartbild över riskområden har tillkommit. Större kompletteringar 

avseende skånskt näringsliv har gjorts i avsnitt 1.5 Näringsliv (tidigare Näringsliv och 

besöksnäring) och planeringsprinciperna är omarbetade. 

Transporter: Ett avsnitt om Persontågsstrategin har lagts till i 2.2 Kollektivtrafik. Avsnitt 

2.3 Gränsöverskridande transporter har kompletterats med ett 2050-perspektiv. 

2.4 Godstransporter är omarbetat och kompletterat med Öresundsbrons och Skånes hamnars 

betydelse för handelsflöden till och från Sveriges samt betydelsen av att säkerställa tillräcklig 

kapacitet och funktionalitet för rangering i södra Sverige. En planeringsprincip har utgått.  

Grönstruktur (tidigare Blågrön infrastruktur): Begreppsanvändningen har setts över och 

förtydligats, bland annat ersätts blågrön infrastruktur av grönstruktur som samlingsbegrepp. 

Avsnittet 3.2 Biologisk mångfald och grön infrastruktur (tidigare Biologisk mångfald) har 

förtydligats avseende grön infrastruktur och kompletterats med värdefulla biotoptyper. Ett helt 

nytt avsnitt, 3.3 Friluftsliv har tillkommit. Avsnitt 3.5 Landskap, jordbruk och skogsbruk har 

kompletterats med nytt innehåll om skogen samt effekterna av klimatförändringarna. Avsnitten 

3.6 Vatten i landskapet har kompletterats med föroreningar och miljökvalitetsnormer samt en 

ny princip: 3.6 iii - Planera och samordna proaktivt uppströmsarbete (från källa till hav) för att 

minska skräp, mikroföroreningar och läkemedelsrester utifrån avrinningsområden. 3.7 Havet 

och kusten har kompletterats med ett avsnitt kring erosion och översvämning samt en ny 

princip: 3.7 iii - Skapa och värna om kustnära våtmarker och strandängar som kan 

översvämmas och mildra erosion.  

Teknisk infrastruktur: Avsnittet 4.1 Energiförsörjning har förtydligats avseende behovet av 

förnybar energiproduktion, kompletterats med fler energibärare och en ny princip har 

tillkommit, 4.1 iii - Verka för en samsyn i Skåne gällande utveckling av sol- och vindkraft. 

4.2 Digital infrastruktur har kompletterats med de nationella målen och pandemiperspektivet. 

4.3 Vattenförsörjning (tidigare Dricksvattenförsörjning) är kompletterat med ett avsnitt om 

vattenanvändning och vattenbalans samt två nya principer: 4.3 ii - Verka för att få samtliga 

vattenanvändare att effektivisera sin vattenanvändning med målsättningen att mindre vatten ska 

räcka till fler personer och 4.3 iii - Verka för att en tydligare bild av vattenbalansen tas fram 

inom varje avrinningsområde i Skåne. 

Genomförande 

Genomförandekapitlet har ett nytt upplägg och beskriver tydligare arbetssätt och koppling till 

planeringsprinciperna. Genomförandeaktiviteter kategoriseras i tre kategorier: remissinstans, 

kunskap, dialog & samverkan. Under respektive kategori listas aktiviteter med tydlig koppling 

till planeringsprinciperna. Syftet är att det i genomförandet ska framgå hur regionplanen ska 

omsättas av respektive aktör och inom vilka områden. Det kopplas tydligare till den röda tråden 

liksom rollen och målbilden för att regionplanen ska kunna bli vägledande. Region Skånes 

ansvar för genomförandet har förtydligats.  

Konsekvensbedömning  

Konsekvensbedömningen har uppdaterats allt eftersom planförslaget utvecklats. Till 

granskningshandlingen har konsekvensbedömningens struktur ändrats genom att 

konsekvenserna nu enbart redovisas genom bedömningsgrunderna miljökonsekvenser, sociala 

konsekvenser och ekonomiska konsekvenser i tre separata kapitel. Matriserna med koppling till 

detta har uppdaterats. I den tidigare versionen gjordes försök att även bedöma konsekvenserna 

utifrån planförslagets planeringsprinciper på tvären, men detta ersätts i granskningshandlingen 
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av ovanstående bedömningsgrunder. Konsekvensbedömningen har även förtydligat och 

utvecklat kapitlet om alternativ och scenarier.  

I kapitlet Miljökonsekvenser har förtydligande gjorts för miljökvalitetsmål, 

miljökvalitetsnormer (luft och buller) och riksintressen. I kapitlet har även kulturmiljöfrågorna 

förtydligats, liksom konsekvenser av de satsningar som planförslaget redogör för i form av ny 

stambana och fasta förbindelser till Danmark. Avsnittet om betydande påverkan och 

avhjälpande åtgärder har utvecklats och finns nu i kapitlet miljökonsekvenser.  

Kartor 

Strukturkarta har utvecklats både till innehåll, visualisering och tillhörande texter.  

Tillhörande texter till kartan har kompletterats och fördjupats. De största ändringarna i texterna 

består av att: 

 kriterier för ortsstrukturen har förtydligats 

 lokala kärnor har omarbetats och vidareutvecklats till strategiska noder 

 avsnittet Den regionala grönstrukturen har omarbetats och fördjupats  

 avsnittet Transportinfrastruktur har omarbetats och fördjupats 

I strukturkartan har följande innehåll lagts till eller vidareutvecklats: 

 Den flerkärniga ortsstrukturen:  

- Ängelholm identifieras som ”regional kärna” 

- Lokala kärnor har omarbetats till ”strategiska noder” bestående av 

centralorter, serviceorter, kollektivtrafiknoder (en vidareutveckling av tidigare 

utpekade kollektivtrafiknoder för strategisk bebyggelseutveckling) samt 

noder för vandring och cykling 

- ”Strategiska godsnoder” har tillkommit. 

 

 Den regionala grönstrukturen:  

- ”Noder för vandring och cykling har tillkommit” (se ovan) 

- ” 

- Sammanhängande regionala grönområden och stråk” har vidareutvecklats och 

redovisas nu mindre schematiska än tidigare. 

- ” 

- Prioriterat grönt samband” har utgått och ersatts av ”Grönstråk med 

utvecklingspotential” samt ”Behov av nytt grönstråk”. Stråken redovisas nu 

mindre schematiskt än tidigare. 

- ”Regionala och nationella cykel- och vandringsleder” har tillkommit.  

 

 Transportinfrastruktur:  

- Viktiga transportinfrastrukturstråk har justerats 

- ”Potentiella supercykelvägar” har tillkommit 

- ”Prioriterade åtgärder” har tillkommit. 

 

 Ny karta och text med Utblick Skåne 2050 har tillkommit 

 

Mark- och vattenanvändningskartan har utgått och kommer att ersättas av en interaktiv 

kartutforskare som innehåller regionplanens alla kartor. Kartutforskaren ska färdigställas till 

antagandehandlingen av Regionplan för Skåne 2022–2040. 
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Tematiska fördjupningar  

Följande temakartor har tillkommit:  

 Starka relationer för gods- och handelsflöden från och genom Skåne (2. Transporter) 

 Friluftsliv i Skåne (3.3 Friluftsliv) 

 Tysta områden i Skånes regionala grönstruktur inkluderas i ny karta för friluftsliv 

(3.3 Friluftsliv) 

 Vindkraftverk i Skåne (4.1 Energiförsörjning)  

 Andel hushåll som har tillgång till bredband inklusive absolut närhet till bredband 

1000 Mbit/s, Andel arbetsställen som har tillgång till bredband inklusive absolut 

närhet till bredband 1000 Mbit/s. (4.2 Digital infrastruktur) 

Följande temakartor har utgått:  

 Kollektivtrafiknoder för strategisk bebyggelseutveckling (innehåll har integrerats i 

strukturkartan) 

 Nationella och regionala leder för cykling och vandring i Skåne (innehåll har 

integrerats i tematisk karta Friluftsliv i Skåne) 

 Anläggningar för elproduktion i Skåne (ersatts i granskningshandlingen av ny karta i 

samma avsnitt)  

 Tillgång till bredband för hushåll i Skånes kommuner och Tillgång till bredband för 

arbetsställen i Skånes kommuner (ersatts av nya kartor i samma avsnitt). 

Följande temakartor har reviderats:  

 Skåne och omvärlden (Trender: Globalisering och ökad regional integration) 

 Erosionsförhållanden längs Skånes kust (1.2 Klimatanpassad bebyggelseutveckling) 

 Cykelstråk i Skåne (2.1 Hållbart resande) 

 Infrastruktur för godstrafik i Skåne (2.4 Godstransporter) 

 Grönstruktur i Skåne (3. Regional grönstruktur) 

 Skyddad natur i Skåne (3.3 Biologisk mångfald och grön infrastruktur) 

 Gränser för havsplaneringsområden i Skåne (3.7 Havet och kusten)  

 Hållbara drivmedel (2.1 Transporter) 

 Kollektivtrafikstråk i Skåne (2.2 Transporter) 

 Transmissionsnät för el i Skåne (4.1 Energiförsörjning) 

Följande temakartor har fått ny placering: 

 Erosionsförhållanden längs Skånes kust (I granskningshandling: 1.2 Klimatanpassad 

bebyggelseutveckling; i samrådshandling: Havet och kusten) 

 Allemansrättsligt tillgänglig mark (I granskningshandling: 3.3 Friluftsliv; i 

samrådshandling: Landskap, jordbruk, skogsbruk) 
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Yttranden med Region Skånes 
kommentarer 

Följande avsnitt innehåller samtliga synpunkter som Region Skåne mottagit i yttranden över 

samrådshandlingen till Regionplan för Skåne 2022–2040, med undantag för yttrandet från 

Länsstyrelsen Skåne, vilket behandlas separat sist i samrådsredogörelsen. 

Strukturen baseras på samrådshandlingens rubriker till samrådshandling till Regionplan för 

Skåne 2022–2040 och inkomna synpunkter är sorterade och samlade utefter det avsnitt de berör. 

Under varje rubrik framgår det vilka aktörer som har lämnat synpunkter under respektive 

avsnitt vilket följs av en kort sammanfattning av vad synpunkterna handlar om. Därefter följer 

en sammanfattning av varje enskild aktörs synpunkt och en kommentar från Region Skåne.  

Avslutningsvis finns det några rubriker som inte ingår i samrådshandlingen till Regionplan för 

Skåne 2022–2040, såsom Övergripande synpunkter på Regionplan för Skåne 2022–2040, 

Generella kartsynpunkter, Klimatfrågor, Coronapandemin och Övriga synpunkter. Dessa har 

adderats till samrådsredogörelsen eftersom det inkom många synpunkter på dessa teman och då 

dessa inte behandlas i samrådshandlingen till Regionplan för Skåne 2022–2040.  

Välkommen/Inledning 

Detta är en regionplan 

Följande aktörer har lämnat synpunkter beträffande avsnittet Detta är en regionplan: Lomma 

kommun, Sydöstra Skåne, Burlövs kommun, Kävlinge kommun, Göteborgsregionens 

kommunalförbund, Bromölla kommun, Svedala kommun, Malmö stad och 

MalmöLundregionen. 

Sammanfattningsvis handlar inkomna synpunkter om att regionplanen bör hantera frågor av 

regional-, mellanregional- och mellankommunal karaktär och fungera vägledande. 

Regionplanen bör hantera de frågor som Region Skåne har ansvar för, exempelvis 

kollektivtrafik och sjukvård, men även andra större frågor som energi- och vattenförsörjning, 

lokalisering av större anläggningar och klimatförändringar. Flera aktörer påtalar att 

regionplanen kan fungera enande för de skånska kommunerna och fokusera på att visa Skånes 

samlade potential och utvecklingsinriktning, både regionalt, nationellt och internationellt.  

*** 

Lomma kommun anser att det inledande avsnittet bör kompletteras med ett resonemang om 

generell miljöpåverkan och hållbarhet.  

Regionplanens resonemang om miljöpåverkan hanteras i den strategiska 

miljöbedömningen. Ekologisk hållbarhet och miljökvalitetsnormer har 

utvecklats i regionplanen och miljömålen omnämns numera under 

avsnittet Planeringsförutsättningar i granskningshandlingen.  

 

Sydöstra Skåne anser att ordet ”kan” bör bytas ut mot ”ska” i det inledande avsnittet. Vidare 

påpekar Sydöstra Skåne att varje kommun, utifrån det kommunala planmonopolet, själv kan 

välja vad som är relevant för den egna kommunens förutsättningar. 

För att förtydliga regionplanens vägledande funktion och regionala och 

mellankommunala perspektiv i relation till kommunernas 

översiktsplanering har regionplanens roll och ansvar utvecklats i 
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granskningshandlingen, dels i avsnittet Planeringsförutsättningar, dels i 

avsnittet Genomförande och uppföljning.  

 

Burlövs kommun anser att regionplanen främst bör ses som ett kunskapsunderlag med 

undantag för Region Skånes eget ansvarsområde, sjukvården och att regionplanen kan hantera 

frågor av mellankommunal karaktär som kommuner inte kan hantera enskilt. Burlövs kommun 

anser att det kommunala planmonopolet ska värnas och att det är viktigt att flernivåstyrning 

undviks. Vidare bör regionplanens roll gentemot övriga styrdokument förtydligas.  

För att förtydliga regionplanens vägledande funktion och regionala och 

mellankommunala perspektiv i relation till kommunernas 

översiktsplanering har regionplanens roll och ansvar utvecklats i 

granskningshandlingen, dels i avsnittet Planeringsförutsättningar, dels i 

avsnittet Genomförande och uppföljning.  

Regionplanens roll gentemot övriga styrdokument har förtydligats i 

granskningshandlingen, däribland relationen till Agenda 2030.  

 

Kävlinge kommun anser att regionplanens roll är att redovisa och föra resonemang om 

regionala frågor som kommunerna inte kan hantera på egen hand samt lyfta behov och 

åtgärder som bör implementeras för att uppnå målbilden. Frågor av regional- och 

mellankommunal karaktär är bland annat energi- och vattenförsörjning, lokalisering av större 

anläggningar, klimatförändringar, transportinfrastruktur, kollektivtrafik och sjukvård. Vidare 

anser Kävlinge kommun att regionplanen bör vara särskilt tydlig i de frågor som Region Skåne 

ansvarar för exempelvis kollektivtrafik och sjukvård.  

Regionplanens roll och ansvar har utvecklats i granskningshandlingen, 

dels i avsnittet Planeringsförutsättningar, dels i avsnittet Genomförande och 

uppföljning. Detta har gjorts för att förtydliga regionplanens vägledande 

funktion och regionala och mellankommunala perspektiv i relation till 

kommunernas översiktsplanering.  

Region Skånes avsikt är att regionplanen ska vara tydlig beträffande 

regionens särskilda ansvarsområden, såsom sjukvård och kollektivtrafik. 

Detta kommer att behöva utvecklas i fortsatt arbete. I 

granskningshandlingen finns en tydligare koppling till Färdplan för 

framtidens hälsosystem och Region Skånes roll som sjukvårdsaktör.  

 

Göteborgsregionens kommunalförbund betonar vikten av att regionplanen bör fylla en 

vägledande funktion och att den regionala nivån bör vara tydlig. Göteborgsregionens 

kommunalförbund anser att Region Skåne beskriver regionplanens intention på ett föredömligt 

sätt.  

Region Skåne uppskattar den positiva återkopplingen på Regionplan för 

Skåne 2022–2040. Regionplanens vägledande funktion och regionala och 

mellankommunala perspektiv har förtydligats i granskningshandlingen, 

dels i avsnittet Planeringsförutsättningar, dels i avsnittet Genomförande och 

uppföljning.  

 

Bromölla kommun anser att regionplanen bör hantera regionala, mellanregionala och 

mellankommunala frågor i större utsträckning.  

Region Skånes intention är att regionplanen ska vara ett verktyg för att 

samla Skåne och gemensamt hantera viktiga mellankommunala och 

regionala planeringsfrågor. Detta har förtydligats i 
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granskningshandlingen genom att målbild, planeringsstrategier och 

planeringsprinciper har konkretiserats och preciserats.  

 

Svedala kommun anser att regionplanens syfte och inriktning bör vara att tydliggöra Skånes 

samlade potential och utmaningar - regionalt, nationellt och internationellt. Regionplanen bör 

hantera frågor som de enskilda kommunerna inte kan hantera på egen hand. Regionplanen bör 

särskilt fokusera på de frågor som Region Skåne ansvarar för, exempelvis kollektivtrafik, 

sjukvård och regional analys. Vidare anser Svedala kommun att regionplanen bör tydliggöras 

som ett påtryckningsdokument mot staten snarare än översiktligt och oprecist planeringsstöd åt 

kommunerna.  

Regionplanens roll och ansvar har utvecklats i granskningshandlingen, 

dels i avsnittet Planeringsförutsättningar, dels i avsnittet Genomförande och 

uppföljning. Detta har gjorts för att förtydliga regionplanens vägledande 

funktion och regionala och mellankommunala perspektiv i relation till 

kommunernas översiktsplanering. 

Region Skånes avsikt är att regionplanen ska vara tydlig beträffande 

regionens särskilda ansvarsområden, såsom sjukvård och kollektivtrafik. 

Detta kommer att behöva utvecklas i fortsatt arbete. I 

granskningshandlingen finns en tydligare koppling till Färdplan för 

framtidens hälsosystem och Region Skånes roll som sjukvårdsaktör. 

Region Skånes förhoppning är att regionplanen ska vara ett verktyg för 

att samla Skåne och gemensamt hantera viktiga mellankommunala och 

regionala planeringsfrågor. Detta har förtydligats i 

granskningshandlingen genom att målbild, planeringsstrategier och 

planeringsprinciper har konkretiserats och preciserats.  

 

Malmö stad poängterar att regionplanen kan utgöra en enad kraft för regionen och anser att 

regionplanen kan ge viktig vägledning för den kommunala planeringen.  

Regionplanens roll och ansvar har utvecklats i granskningshandlingen, 

dels i avsnittet Planeringsförutsättningar, dels i avsnittet Genomförande och 

uppföljning. Detta har gjorts för att förtydliga regionplanens vägledande 

funktion och regionala och mellankommunala perspektiv i relation till 

kommunernas översiktsplanering.   

Region Skånes förhoppning är att regionplanen ska vara ett verktyg för 

att samla Skåne och gemensamt hantera viktiga mellankommunala och 

regionala planeringsfrågor. Detta har förtydligats i 

granskningshandlingen genom att målbild, planeringsstrategier och 

planeringsprinciper har konkretiserats och preciserats.  

 

MalmöLundregionen anser att för att regionplanen ska utgöra ett stöd för Skånes utveckling 

bör regionplanen sätta större fokus på och tydliggöra Region Skånes bild av hur strategiskt 

viktiga fysiska strukturer ska utvecklas inom planeringshorisonten. Regionplanens 

huvudsakliga syfte och inriktning bör vara att tydliggöra Skånes samlade potential och 

utmaningar för omvärlden, både nationellt och internationellt. Den övergripande ansatsen bör 

vara att särskilt belysa större regionala frågor som kommunerna inte kan hantera på egen hand 

och peka ut en önskad riktning framåt. 

Regionplanens roll och ansvar har utvecklats i granskningshandlingen, 

dels i avsnittet Planeringsförutsättningar, dels i avsnittet Genomförande och 

uppföljning. Detta har gjorts för att förtydliga regionplanens vägledande 
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funktion och regionala och mellankommunala perspektiv i relation till 

kommunernas översiktsplanering.  

Region Skånes förhoppning är att regionplanen ska vara ett verktyg för 

att samla Skåne och gemensamt hantera viktiga mellankommunala och 

regionala planeringsfrågor. Detta har förtydligats i 

granskningshandlingen genom att målbild, planeringsstrategier och 

planeringsprinciper har konkretiserats och preciserats. 

Därför regional planering  

Följande aktörer har lämnat synpunkter beträffande avsnittet Därför regional planering: 

Kävlinge kommun, Staffanstorps kommun, Malmö stad, Hässleholms kommun, Tillväxtverket, 

Kollektivtrafiknämnden, Personalnämnden, Lennart Nord och Delegationen mot segregation. 

Sammanfattningsvis handlar inkomna synpunkter om Region Skånes roll och vikten av att ta ett 

samlat grepp kring den regionala fysiska planeringen och ta fram kunskapsunderlag för 

kommunerna att vägledas av och samverka genom. Regionplanen är ett verktyg för detta, men 

det behövs fortsatt samverkan och regionalt arbete för att uppnå regionens uppdrag. Det är av 

vikt att förtydliga hur regionplanen och regionens fortsatta arbete hanterar 

kollektivtrafikförsörjning, kompetensförsörjning och den fysiska planeringen. Hässleholms 

kommun efterfrågar även större tydlighet kring hur regionplanens förslag och strategier ska 

bidra till övriga planers visionsmål, exempelvis den regionala utvecklingsstrategin (RUS).  

*** 

Kävlinge kommun anser att regionplaneprocessen är minst lika viktig som det faktiska 

dokumentet och att det bör växa fram gemensamt över tid och i samverkan. Kävlinge kommun 

poängterar att Region Skåne har en viktig uppgift att ge en samlad bild av nuläge och 

utmaningar i Skåne.  

Region Skåne instämmer med kommunens synpunkt och regionens 

intention är att framtagandet av Regionplan för Skåne 2022–2040 är ett 

arbete som görs tillsammans och i dialog med berörda aktörer.  

Skånes utmaningar har reviderats och förtydligats genom att 

målkonflikter har formulerats.  

 

Malmö stad anser att regionplanen ytterligare bör fokusera på Skånes utmaningar och hur 

dessa gemensamt kan lösas. Region Skåne och regionplanen bör fortsätta medverka till 

framtagandet av regionala underlag för planering. Malmö stad anser att det behövs en mer 

samlad regional överblick för att ge ledning i gemensamma planeringsfrågor som bör 

adresseras för att nå regionala och nationella utvecklingsmål. 

Region Skåne är regionplaneorgan med ansvar för regional fysisk 

planering och kommer löpande att identifiera och ta fram 

kunskapsunderlag för att kunna stötta kommunerna i Skånes utveckling 

och fysiska planering. Detta har utvecklats i genomförandedelen av 

Regionplan för Skåne 2022–2040 och kommer att utvecklas ytterligare 

inför slutlig version utifrån yttranden, samt i genomförandet. 

Region Skånes förhoppning är att regionplanen ska vara ett verktyg för 

att samla Skåne och gemensamt hantera viktiga mellankommunala och 

regionala planeringsfrågor. Detta har förtydligats i 

granskningshandlingen genom att målbild, planeringsstrategier och 

planeringsprinciper har konkretiserats och preciserats. 

Skånes utmaningar har förtydligats i avsnittet Planeringsförutsättningar 

genom att formulera målkonflikter.  
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Staffanstorps kommun önskar ökat fokus på frågor som på ett verksamt sätt kan adresseras 

gemensamt av Skånes kommuner med hjälp av gemensamma verktyg som exempelvis 

regionplanen.  

Region Skånes förhoppning är att regionplanen ska vara ett verktyg för 

att samla Skåne och gemensamt hantera viktiga mellankommunala och 

regionala planeringsfrågor. Detta har förtydligats i 

granskningshandlingen genom att målbild, planeringsstrategier och 

planeringsprinciper har konkretiserats och preciserats.  

 

Hässleholms kommun anser att det saknas en redogörelse för hur Region Skåne har tolkat sitt 

uppdrag enligt 7 kap PBL och en beskrivning för hur de förslag som redovisas i planen ska 

bidra till att internationella, nationella och regionala måldokuments mål. Vidare poängterar 

Hässleholms kommun några viktiga frågor som regionplanen bör hantera, exempelvis 

bredband, energi- och dricksvattenförsörjning, klimatutsläpp och klimatanpassning.  

Regionplanens roll och ansvar har utvecklats i granskningshandlingen, 

dels i avsnittet Planeringsförutsättningar, dels i avsnittet Genomförande och 

uppföljning. Detta har gjorts för att förtydliga regionplanens vägledande 

funktion och regionala och mellankommunala perspektiv i relation till 

kommunernas översiktsplanering. 

Region Skånes förhoppning är att regionplanen ska vara ett verktyg för 

att samla Skåne och gemensamt hantera viktiga mellankommunala och 

regionala planeringsfrågor. Detta har förtydligats i 

granskningshandlingen genom att målbild, planeringsstrategier och 

planeringsprinciper har konkretiserats och preciserats.  

Region Skåne instämmer i att angivna frågor är viktiga i ett regionalt 

planeringsperspektiv och har vidareutvecklat samtliga under Tematiska 

fördjupningar och dessutom klimatperspektivet genomgående.  

 

Tillväxtverket poängterar att regional fysisk planering underlättar lokal och regional 

samordning och att det därför bör bli en del i arbetet med regionala utvecklingsstrategier.   

 Region Skåne instämmer och uppskattar synpunkten. 

 

Kollektivtrafiknämnden ställer sig frågande kring hur regionplanen kommer att påverka 

kommunernas planering för god kollektivtrafikförsörjning.  

Regionplanen har en vägledande funktion och regionalt och 

mellankommunalt perspektiv i relation till kommunernas 

översiktsplanering. Region Skåne anser att en viktig del av 

utvecklingsinriktningen mot ett flerkärnigt Skåne handlar om att stödja 

utvecklingen av ett hållbart resande med kollektivtrafik.  

 

Personalnämnden anser att regionplaneprocessen är viktig då den skapar grunden för en 

samhällsutveckling som ger förutsättningar för företagande, tillväxt, boende, integration, 

pendling, transporter, rekreation och klimatpåverkan. Personalnämnden uppmärksammar 

Region Skåne om att det råder stor brist på utbildade inom flera verksamheter och att den 

fysiska planeringen har en betydande roll i att hantera det.  

Förhoppningen är att regionplanen ska vara ett verktyg för att gemensamt 

hantera viktiga mellankommunala och regionala planeringsfrågor, 

däribland tillgänglighet till utbildning och förbättrad 
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kompetensförsörjning. Detta arbete behöver vidareutvecklas i 

genomförandet av Regionplan för Skåne 2022–2040 och gärna i nära 

samverkan inom och utanför organisationen Region Skåne. 

 

Lennart Nord anser att det finns motsättningar mellan Region Skånes tolkning av sin roll 

respektive hur den beskrivs i PBL. Vidare poängteras vikten av balans mellan allmänna och 

enskilda intressen och att regionplanen bör ha ett övergripande perspektiv. Regional planering 

behövs för att hållbart säkerställa tillgången till mark när Skåne växer. 

Regionplanens roll och ansvar har utvecklats i granskningshandlingen, 

dels i avsnittet Planeringsförutsättningar, dels i avsnittet Genomförande och 

uppföljning. Detta har gjorts för att förtydliga regionplanens vägledande 

funktion och regionala och mellankommunala perspektiv i relation till 

kommunernas översiktsplanering. 

 

Delegationen mot segregation poängterar att samhällsplaneringen i Skåne bör skapa 

förutsättningar för goda livsmiljöer och socialt hållbara och inkluderande samhällen.  

  Region Skåne instämmer och uppskattar synpunkten.  

 

Läsanvisningar 

Följande aktörer har lämnat synpunkter beträffande avsnittet Läsanvisningar: Tillväxtverket, 

Båstad kommun, Höörs kommun, Kävlinge kommun och Psykiatri-, habilitering- och 

hjälpmedelsnämnden. 

Sammanfattningsvis handlar inkomna synpunkter om att en del aktörer upplever att 

regionplanens struktur och upplägg är tydligt och lätt att följa medan andra aktörer upplever att 

det saknas en röd tråd och att det finns en viss förvirring kring planens kärna. Generellt behöver 

relationen mellan planstrategierna och planprinciperna förtydligas och stärkas.   

*** 

Tillväxtverket anser att avsnittet trender, utmaningar och omvärld utgör ett bra underlag med 

regionalt perspektiv som bör underlätta för de skånska kommunerna att sätta sin lokala 

utveckling och planering i ett regionalt sammanhang. Trender och utmaningar bör förtydligas 

och förstärkas i relation till planeringsstrategier och planeringsprinciper. Vidare anser 

Tillväxtverket att näringslivets omställning bör lyftas ytterligare.  

Region Skåne uppskattar synpunkterna och den röda tråden har 

förtydligats genom hela planen, från utmaning, planeringsstrategi och 

planeringsprincip till genomförande, både i text och genom hänvisning till 

respektive del i syfte att säkerställa logiken och förenkla för läsaren att se 

och kunna följa sambandet mellan regionplanens olika delar. 

I granskningshandlingen heter avsnittet Mål och förutsättningar numera 

Planeringsförutsättningar och har utvecklats genomgående för att bli mer 

genomarbetat och komplett samt för att förtydliga den röda tråden.  

Avsnittet om Näringsliv har utvecklats i granskningshandlingen med en 

utförligare beskrivning vad gäller branschbredd samt förutsättningar som 

spelar in för näringslivets framtida utveckling. En ny planeringsprincip 

som stöd och vägledning vid planering av nya verksamhetsområden har 

tagits fram. I genomförandedelen föreslås en behovs- och 

konsekvensanalys av nya verksamhetsområden i Skåne. 
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Båstad kommun anser att regionplanens upplägg är tydligt och bra strukturerat. Det är enkelt 

att följa regionplanens intention och konkretiseringsgrad och det är tydligt att det är ett förslag 

som har möjlighet att förändras genom dialog.  

Region Skåne uppskattar den positiva återkopplingen på förslag till 

Regionplan för Skåne 2022–2040.  

 

Höörs kommun anser att avsnittet läsanvisningar ger överblick över hur Region Skåne ser på 

delarna men redogör inte för hur Region Skåne kommer att läsa och tillämpa planen. Höörs 

kommundelar regionens uppfattning om att utvecklingsinriktningen är regionplanens kärna och 

anser att det är här regionplanen har en roll att fylla.  

Region Skåne uppskattar synpunkterna och regionplanens roll och ansvar 

har utvecklats i granskningshandlingen, dels i avsnittet 

Planeringsförutsättningar, dels i avsnittet Genomförande och uppföljning. 

Detta har gjorts för att förtydliga regionplanens vägledande funktion och 

regionala och mellankommunala perspektiv i relation till kommunernas 

översiktsplanering.  

 

Kävlinge kommun anser att det finns behov av att skapa en tydligare röd tråd genom 

dokumentet och särskilja syftet med planens olika delar.  

Region Skåne instämmer och den röda tråden har förtydligats genom hela 

planen, från utmaning, planeringsstrategi och planeringsprincip till 

genomförande, både i text och genom hänvisning till respektive del i syfte 

att säkerställa logiken och förenkla för läsaren att se och kunna följa 

sambandet mellan regionplanens olika delar. 

 

Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden anser att avsnittet tematiska fördjupningar 

uppfattas som regionplanens kärna och att planeringsstrategierna bör lyftas fram tydligare i de 

tematiska fördjupningarna för att undvika begreppsförvirring.  

Synpunkterna uppskattas och den röda tråden har förtydligats genom hela 

planen, från utmaning, planeringsstrategi och planeringsprincip till 

genomförande, både i text och genom hänvisning till respektive del i syfte 

att säkerställa logiken och förenkla för läsaren att se och kunna följa 

sambandet mellan regionplanens olika delar. Regionplanens kärna ligger i 

utvecklingsinriktningen.   

 

Mål och förutsättningar 

Övergripande 

Följande aktörer har lämnat övergripande synpunkter beträffande kapitlet Mål och 

förutsättningar: Båstad kommun, Kävlinge kommun, VASYD, Malmö stad, Svedala kommun, 

MalmöLundregionen, Lunds kommun, Skogsstyrelsen, Vänsterpartiet i Skåne, Svalövs 

kommun, Örkelljunga kommun. 

Sammanfattningsvis handlar inkomna synpunkter om vikten av att regionplanen bör redogöra 

för en samlad nulägesbild och presentera de utmaningar som Skåne står inför, samt att avsnittet 

bör introducera hur regionala aktörer ska samverka för att lösa dessa. Utöver detta efterfrågas 

ett förtydligande mellan nutid respektive framtid, trender respektive utmaningar och regionala 

respektive nationella mål, samt hur dessa förhåller sig till varandra. Detta kan bland annat göras 
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genom att identifiera målkonflikter och ta ett gemensamt regionalt och mellankommunalt grepp 

kring dessa. Avsnittet Arbetsmarknad och utbildning är viktigt och bör inkorporeras och 

fördjupas ytterligare i övriga avsnitt, snarare än som en självständig rubrik. En förutsättning 

som tydligare behöver bemötas är ojämlikheterna mellan Skånes olika delar och hur 

utvecklingsinriktningen ska bemöta och jämna ut dessa. Vidare föreslås att tidigt i detta avsnitt 

benämna vikten av biologisk mångfald som en förutsättning för utveckling.   

I granskningshandlingen heter avsnittet Planeringsförutsättningar.  

 

*** 

Båstad kommun anser att målkonflikter och motstående intressen behöver analyseras, 

tydliggöras och avvägas för att regionplanen ska kunna vara vägledande i den fortsatta fysiska 

planeringen på både kommunal, regional och nationell nivå. Kommunen efterfrågar även 

förtydligande kring relevansen av nationella respektive regionala mål och trender respektive 

utmaningar, samt att arbetsmarknad och utbildning inkorporeras tydligare. De utpekade 

utvecklingsinsatserna stärker främst kopplingar till Öresundsregionen och kan kompletteras 

med insatser inom Skåne och i relation till andra län.  

Regionplan för Skåne 2022–2040 har utvecklats genom att formulera 

utmaningarna för Skåne tydligare i form av målkonflikter. Region Skåne 

kommer att utveckla ett interaktivt kartverktyg till den slutgiltiga 

versionen av regionplanen och ser det som ett vidare arbete under 

genomförandet att ta fram analyser kring målkonflikter och visualisera 

dessa genom kartverktyget. 

I granskningshandlingen heter avsnittet Mål och förutsättningar numera 

Planeringsförutsättningar och har utvecklats genomgående för att 

förtydliga kopplingen till relevanta styrdokument och mål, samt hur dessa 

relaterar till Regionplan för Skåne 2022–2040. 

Perspektiven arbetsmarknad och utbildning har integrerats genomgående 

i granskningshandlingen till Regionplan för Skåne 2022–2040. Exempelvis 

har avsnittet Näringsliv utvecklats. Relationen till grannregionerna är 

viktig och något som bör synliggöras i planen. Granskningshandlingen har 

kompletterats med en tydligare koppling till grannregionerna, dels genom 

en ny illustration av mellanregionala samband under den utvecklade 

trenden Globalisering och ökad regional integration, dels med hänvisning 

till Greater Copenhagen och samverkansplattformen Regionsamverkan 

Sydsverige under planeringsstrategin Stärka Skånes relationer med 

omvärlden. 

 

Kävlinge kommun efterfrågar tydligare koppling till de regionala förutsättningarna, 

perspektivet att andelen barn och unga ökar, samt att materialet kompletteras med en 

omvärldsanalys för naturfrågor. Vidare instämmer kommunen i att arbetsmarknad och 

utveckling är viktiga perspektiv som tydligare bör integreras i regionplanen. 

Region Skåne instämmer i att arbetsmarknad och utbildning är viktiga 

perspektiv och har integrerat avsnittet genomgående i 

granskningshandlingen till Regionplan för Skåne 2022–2040. Exempelvis 

har avsnittet Näringsliv utvecklats. Samtidigt skulle regionplanen kunna 

utvecklas till ett verktyg för att förbättra möjligheterna till utbildning 

genom analyser och identifiering av förbättringsmöjligheter för 

tillgängligheten till utbildningsinstitutioner och Skånes 

kompetensförsörjning. Region Skåne ser att detta är ett vidare arbete 

under genomförandet. 
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VA SYD efterfrågar en tydligare beskrivning av nuläge och den önskade utvecklingen i 

framtiden, samt en tydligare koppling mellan problem/utmaningar och strategier. 

Kopplingen mellan planeringsstrategier och planeringsprinciper, samt hur 

dessa ska genomföras och följas upp har förtydligats genomgående i 

granskningshandlingen för Regionplan för Skåne 2022–2040. 

 

Malmö stad anser att regionplanen tydligare bör fokusera på de frågor som är Skånes 

utmaningar och hur dessa gemensamt kan lösas. 

Regionplan för Skåne 2022–2040 har justerats för att förtydliga 

mellankommunala och regionala utmaningar för Skåne som Region Skåne 

behöver arbeta tillsammans med kommunerna för att lösa. 

Vidare har utmaningarna utvecklats till att förtydligas som målkonflikter 

för Skånes utveckling. Kopplingen mellan utmaningar, målbild, 

planeringsstrategier och planeringsprinciper, samt hur dessa ska 

genomföras och följas upp har förtydligats genomgående i 

granskningshandlingen för Regionplan för Skåne 2022–2040. 

 

Svedala kommun anser att regionplanens viktigaste uppgift är att utgöra ett kunskapsunderlag 

och ge en samlad bild av nuläge och utmaningar för Skåne. 

Målbild och målår, samt Region Skånes och regionplanens roll, har 

förtydligats i granskningshandlingen till Regionplan för Skåne 2022–2040. 

Vidare har det regionala och mellankommunala perspektivet förtydligats, 

såväl som de utmaningar för Skåne som Region Skåne behöver arbeta 

tillsammans med kommunerna för att lösa. 

 

MalmöLundregionen anser att Regionplanens viktigaste uppgift är att ge en samlad bild av 

nuläge och utmaningar för Skåne och utgöra ett kunskapsunderlag för kommunernas planering 

och mellankommunal samverkan, utan att inkräkta på kommunernas planmonopol.  

Kopplingen till kommunala översiktsplaner har utvecklats för att 

förtydliga regionplanens vägledande funktion och regionala och 

mellankommunala perspektiv. 

 

Lunds kommun anser att regionplanens viktigaste uppgift är att ge en samlad bild av nuläge 

och utmaningar för Skåne och utgöra ett kunskapsunderlag för kommunernas planering och 

mellankommunal samverkan. Kommunen efterfrågar ett tydligare framtidsperspektiv med fokus 

på hur de regionala fysiska strukturerna ska utvecklas. Vidare påpekas att Region Skåne med 

fördel kan arbeta löpande med trend- och omvärldsspaningar som en del i det fortsatta 

regionplaneuppdraget. 

Målbild och målår, samt Region Skånes och regionplanens roll, har 

förtydligats i granskningshandlingen till Regionplan för Skåne 2022–2040. 

Vidare har det regionala och mellankommunala perspektivet förtydligats, 

såväl som de utmaningar för Skåne som Region Skåne behöver arbeta 

tillsammans med kommunerna för att lösa. 

Region Skåne utvecklar hela tiden arbetsprocesser i det relativt nya 

regionplaneuppdraget och tar tacksamt emot förslagen till förbättrade 

arbetssätt kopplat till trend- och omvärldsspaning. Exempelvis har ett 
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avsnitt om pandemin lagts till som ett sätt att hålla Regionplan för Skåne 

2022–2040 relevant och aktuell. 

 

Skogsstyrelsen ser positivt på att regionplanen benämner vikten av att genom planering utifrån 

ett helhetsperspektiv bereda möjlighet att skapa en välmående miljö med fungerande ekosystem 

och biologisk mångfald men efterfrågar att vikten och värdet av biologisk mångfald betonas 

redan i dess inledande kapitel.  

Region Skåne uppskattar den positiva återkopplingen och har inarbetat 

biologisk mångfald i planeringsförutsättningarna för Regionplan för Skåne 

2022–2040. 

 

Vänsterpartiet i Skåne ser gärna att regionplanen arbetar för att långsiktigt bemöta och arbeta 

utjämnande och jämlikhetsfrämjande i dess utvecklingsprocesser. 

Region Skåne kommer i rollen som regionplaneorgan med ansvar för 

regional fysisk planering löpande att identifiera och ta fram 

kunskapsunderlag för att kunna stötta kommunerna i Skånes utveckling 

och fysiska planering. En del i detta innebär att integrera Agenda 2030 

däri jämlikhetsmål ingår och granskningshandlingen har utvecklats med 

en kartläggning av regionplanen gentemot de globala målen i Agenda 

2030.  

 

Svalövs kommun efterfrågar analyser av de mindre kommunernas förutsättningar och 

utmaningar. 

Region Skåne kommer i rollen som regionplaneorgan med ansvar för 

regional fysisk planering löpande att identifiera och ta fram 

kunskapsunderlag för att kunna stötta kommunerna i Skånes utveckling 

och fysiska planering. I denna roll ingår att ta fram analyser utifrån de 

behov som uppstår i de skånska kommunerna, vilket Region Skåne även 

gjort i arbetet med Strukturbild för Skåne och som även ingår i befintlig 

roll som regionplaneorgan.  

 

Örkelljunga kommun anser att samarbetet regioner emellan behöver ges större vikt.  

Region Skåne instämmer i att utbytet med grannregionerna är viktigt och 

något som bör synliggöras i planen. Granskningshandlingen har 

kompletterats med en tydligare koppling till grannregionerna, dels genom 

en ny illustration av mellanregionala samband under den utvecklade 

trenden Globalisering och ökad regional integration, dels med hänvisning 

till samverkansplattformarna Greater Copenhagen och Regionsamverkan 

Sydsverige under planeringsstrategin Stärka Skånes relationer med 

omvärlden. 

Målbild 

Följande aktörer har lämnat synpunkter beträffande avsnittet Målbild: Lomma kommun, 

Trelleborgs kommun, Malmö stad, Lunds kommun, Kävlinge kommun, Bjuvs kommun, 

Helsingborgs stad, Höganäs kommun, Klippans kommun, Perstorps kommun, Åstorps 

kommun, Ängelholms kommun, Örkelljunga kommun, MalmöLundregionen, Sydöstra Skåne, 

Svalövs kommun, Bromölla kommun, Hässleholms kommun, Hörby kommun, Osby kommun, 
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Kristianstads kommun, Östra Göinge kommun, Höörs kommun, Landskrona stad, Högskolan 

Kristianstad och Eslövs kommun.  

Sammanfattningsvis handlar inkomna synpunkter om att flertalet aktörer är positiva till att 

utveckla en mer visionär och långsiktig målbild, snarare än den nulägesbild som regionplanen 

tenderar att fokusera på idag. En väl förankrad målbild har potential att ena kommunernas 

planering mot ett gemensamt och hållbart mål, vilket upplevs som positivt.  

*** 

Lomma kommun ställer sig positiv till en samlad planering för hela Skåne och upplever att 

regionplanen kan komma att bli ett värdefullt underlag i kommunens planering såväl som till 

resonemang kring den regionala planeringens långsiktighet. Kommunen påpekar dock att den 

inledande texten även bör erkänna värdet av det lokala sammanhanget, framförallt ur ett 

pandemiperspektiv.  

Region Skåne uppskattar den positiva återkopplingen på Regionplan för 

Skåne 2022–2040.  

Regionplanens roll och ansvar har utvecklats i granskningshandlingen, 

dels i avsnittet Planeringsförutsättningar, dels i avsnittet Genomförande och 

uppföljning. Detta har gjorts för att förtydliga regionplanens vägledande 

funktion och regionala och mellankommunala perspektiv i relation till 

kommunernas översiktsplanering.  

Region Skåne delar synen på betydelsen av det lokala sammanhanget och 

ambitionen med regionplanen är att den ska vara ett komplement och stöd 

till den kommunala översiktliga planeringen. 

Vidare har det inledande kapitlet om planeringsförutsättningar 

kompletterats med resonemang kring pandemins eventuella effekter; ett 

arbete som kommer följas upp under genomförandet.  

 

Trelleborgs kommun ställer sig positiv till en samlad planering för hela Skåne, och anser att en 

samlad målbild har potential att vägleda och stärka mellankommunala samarbeten.  

Region Skåne uppskattar den positiva återkopplingen på Regionplan för 

Skåne 2022–2040.  

 

Malmö stad efterfrågar en mer framåtsyftande och visionär, hållbar målbild. I nuläget anses 

för mycket fokus ligga på nutid. En samlad målbild anses ha potential att vägleda och stärka 

mellankommunala samarbeten, framförallt i frågor kommunerna inte kan lösa enskilt. Det 

påpekas också att mark- och vattenanvändningskartans målår inte framgår.  

Målbild och målår, samt Region Skånes och regionplanens roll, har 

förtydligats i granskningshandlingen till Regionplan för Skåne 2022–2040. 

Vidare har det regionala och mellankommunala perspektivet förtydligats, 

såväl som de utmaningar för Skåne som Region Skåne behöver arbeta 

tillsammans med kommunerna för att lösa. 

Vidare utgår mark- och vattenanvändningskartan ur 

granskningshandlingen och kommer i slutversionen istället ersättas med 

en interaktiv kartutforskare där kartorna från de tematiska 

fördjupningarna ingår som underlag.  

 

Lunds kommun efterfrågar en mer ambitiös och visionär målbild samt att 

planeringsprinciperna tydligare kopplar an till regionens utmaningar och möjliggör att satta 

mål uppnås. 
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Målbilden har uppdaterats utifrån inkomna synpunkter. Målår 

förtydligas i utvecklingsinriktningen för Regionplan för Skåne 2022–2040. 

Region Skånes förhoppning är att regionplanen ska vara ett verktyg för 

att samla Skåne och gemensamt hantera viktiga mellankommunala och 

regionala planeringsfrågor. Detta har förtydligats i 

granskningshandlingen genom att målbild, planeringsstrategier och 

planeringsprinciper har konkretiserats och preciserats.  

 

Kävlinge kommun efterfrågar en tydligare och mer visionär målbild. Kommunen önskar större 

differentiering mellan nuläge, nuvarande förutsättningar och vad som är visionen för Skåne år 

2040, samt mellan sammanställningar av redan tagna beslut och potentiella sådana.  

Region Skåne instämmer i synpunkten. Kopplingen och den röda tråden 

mellan utmaningar, målbild, planeringsstrategier och planeringsprinciper, 

samt hur dessa ska genomföras och följas upp, har förtydligats 

genomgående i granskningshandlingen för Regionplan för Skåne 2022–

2040. 

 

Bjuvs, Helsingborgs, Höganäs, Klippans, Perstorps, Åstorps, Ängelholms och Örkelljungas 

kommuner ser positivt på att regionplanen på sikt kan komma att stärka samverkan och bidra 

till samsyn för en hållbar samhällsutveckling av Skåne, men efterfrågar ett tydligare 

utvecklingsperspektiv inom den angivna målbilden. 

Region Skåne uppskattar den positiva återkopplingen och ser fram emot 

fortsatt samverkan för en hållbar samhällsutveckling av Skåne. 

Målbild och målår, samt Region Skånes och regionplanens roll, har 

förtydligats i granskningshandlingen till Regionplan för Skåne 2022–2040. 

Planen har setts över för att förtydliga det regionala och 

mellankommunala perspektivet och de skånska utmaningar som Region 

Skåne och kommunerna behöver arbeta för att lösa gemensamt.  

 

MalmöLundregionen efterfrågar en mer framåtsyftande och visionär hållbar målbild. I nuläget 

anses för mycket fokus ligga på nutid. Vidare anses en etablerad grund för hållbar utveckling 

inom målbildens ramar saknas och att detta perspektiv behöver förstärkas. 

Målbilden har uppdaterats utifrån inkomna synpunkter. Målår har 

förtydligats i utvecklingsinriktningen för Regionplan för Skåne 2022–2040. 

Hållbarhetsperspektivet har utvecklats genom integreringen av Agenda 

2030 i granskningshandlingen för Regionplan för Skåne 2022–2040. 

 

Sydöstra Skåne efterfrågar en mer framåtsyftande och visionär målbild. 

Målbilden har uppdaterats utifrån inkomna synpunkter. Målår har 

förtydligats i utvecklingsinriktningen för Regionplan för Skåne 2022–2040. 

 

Svalövs kommun efterfrågar en mer framåtsyftande och visionär målbild. 

Målbilden har uppdaterats utifrån inkomna synpunkter. Målår har 

förtydligats i utvecklingsinriktningen för Regionplan för Skåne 2022–2040. 
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Bromöllas, Hässleholms, Hörbys, Osbys, Kristianstads och Östra Göinges kommuner i Skåne 

Nordost efterfrågar en mer framåtsyftande och visionär målbild. Samtliga kommuner i Skåne 

Nordost är positiva till målbilden men anser inte att regionplanens innehåll är tillräckligt 

framåtsyftande för att nå dit. Kommunerna efterfrågar att regionplanen ytterligare påverkar 

och sätter riktningen för andra planer och program, snarare än presenterar de som redan är 

antagna.  

Målbilden har uppdaterats utifrån inkomna synpunkter. Målår har 

förtydligats i utvecklingsinriktningen för Regionplan för Skåne 2022–2040. 

Regionplanen ska samordnas mot ett flertal dokument såsom den 

regionala utvecklingsstrategin och länsplanen för regional 

transportinfrastruktur. Regionplanen utgör en områdesstrategi i 

genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin. När planen är 

antagen kommer den att ligga till grund för och påverka en rad andra 

beslut på regional nivå, exempelvis hur kollektivtrafiken ska utvecklas.  

 

Högskolan Kristianstad efterfrågar en mer framåtsyftande och visionär målbild. 

Målbilden har uppdaterats utifrån inkomna synpunkter. Målår har 

förtydligats i utvecklingsinriktningen för Regionplan för Skåne 2022–2040. 

 

Eslövs kommun efterfrågar en mer framåtsyftande och visionär målbild. I nuläget anses för 

mycket fokus ligga på nutid. 

Målbilden har uppdaterats utifrån inkomna synpunkter. Målår har 

förtydligats i utvecklingsinriktningen för Regionplan för Skåne 2022–2040. 

 

Förutsättningar för den fysiska planeringen i Skåne 

Inga synpunkter har inkommit beträffande avsnittet Förutsättningar för den fysiska planeringen 

i Skåne. 

Trender 

Följande aktörer har lämnat synpunkter beträffande avsnittet Trender: Hälso- och 

sjukvårdsnämnden, Eslövs kommun, Lomma kommun, Psykiatri-, habilitering- och 

hjälpmedelsnämnden, Sjukhusstyrelse Ystad, Tillväxtverket, Region Blekinge, Sveriges 

lantbruksuniversitet, Personalnämnden, Malmö stad och Vellinge kommun. 

Sammanfattningsvis handlar inkomna synpunkter om önskade kompletteringar och utveckling 

av de beskrivna trenderna. Det upplevs positivt att trendspaningar görs och särskilt att 

digitaliseringen lyfts fram.  

*** 

Hälso- och sjukvårdsnämnden påpekar att det faktum att vi lever längre och är friskare kommer 

påverka vårdbehovet, vilket behöver belysas. 

Synpunkten uppskattas och färdplanen för framtidens hälsosystem har 

lagts till i mål, planer och program och avsnittet Genomförande av 

regionplanen har uppdaterats utifrån Region Skånes roll som 

sjukvårdsaktör. Området behöver dock arbetas vidare med i det fortsatta 

arbetet med att utveckla den regionala fysiska planeringen.  
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Eslövs kommun önskar mer utförliga beskrivningar kring klimatförändringar och dess effekter 

som vår tids största utmaning. Det efterfrågas även en mer nyanserad, heltäckande och 

framtidssyftande beskrivning av globaliseringstrenden, samt att förlusten av biologisk mångfald 

och dess effekter lyfts som en egen trend. 

Region Skåne instämmer och granskningshandlingen har genomgående 

utvecklats avseende klimatfrågor. Utmaningar såsom exempelvis stigande 

havsnivåer och erosion framgår framförallt i avsnittet 

Planeringsförutsättningar men även i den tematiska fördjupningen 

Bebyggelseutveckling och avsnittet Klimatanpassad bebyggelse. 

Vidare har trenderna Skåne som del av sin omvärld och Globalisering 

ersatts av och fördjupats i den nya trenden Globalisering och ökad regional 

integration. 

Region Skåne noterar förfrågan att lyfta ut förlusten av biologisk 

mångfald som en egen trendbeskrivning, men har i denna version av 

planförslaget inte genomfört en sådan förändring. Däremot har 

resonemang kring vikten av biologisk mångfald och utmaningen att 

bevara denna integrerats genomgående i granskningshandlingens avsnitt, 

strategier och principer, inklusive i målbilden för Regionplan för Skåne 

2022 – 2040. 

 

Lomma kommun påtalar att växtzonernas förflyttning norrut kommer få stora konsekvenser på 

Skånes natur- och näringslivsförutsättningar, såväl som påverka vattenresurser och -

användning, vilket behöver belysas i regionplanen.  

Region Skåne instämmer i utmaningen att klimatförändringarna får stora 

konsekvenser för Skåne, men har i denna version av regionplan inte haft 

möjlighet att ta fram tillräckliga underlag för att förtydliga det på en 

regional nivå. Däremot har klimatperspektivet integrerats tydligare i 

granskningshandlingen, samt i Utblick 2050 för att belysa vikten av frågan 

för Skånes utveckling. 

 

Sjukhusstyrelse Ystad anser att krisperspektivet behöver utvecklas att beröra mer än 

klimatförändringar, exempelvis framtida pandemier. Vikten av kunskapsutveckling bör betonas 

särskilt. Vidare påpekas att demografiska skillnader i relation till välfärdsutbudet redan är en 

utmaning för planeringen och bör betonas.  

Synpunkten uppskattas och ett tillägg om pandemin och dess eventuella 

effekter har tillförts avsnittet om relevanta trender för Skåne. Det finns i 

detta skede av regionplaneprocessen dock inte möjlighet att utvärdera 

pandemins effekter eller ta fram ytterligare underlag kring liknande 

kriser, utan detta är ett arbete kommer följas upp under genomförandet.  

Även synpunkten om de demografiska skillnadernas betydelse för 

planering uppskattas och tas med i utvecklingen av den regionala fysiska 

planeringen. En rapport om boendesegregation har tagits fram under 

2021. Detta arbete följs upp och perspektivet inkluderas tydligare i 

kommande regionplaner. 

 

Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden anser det positivt att olika trender med 

kopplade utmaningar identifieras. Det påpekas också demografiska förändringar och stora 

hälsoskillnader i olika delar av Skåne. 
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Synpunkten om de demografiska skillnadernas betydelse för planering 

uppskattas och tas med i utvecklingen av den regionala fysiska 

planeringen. En rapport om boendesegregation har tagits fram under 

2021. Detta arbete följs upp och perspektivet inkluderas tydligare i 

kommande regionplaner. 

 

Tillväxtverket anser det positivt att Skånes flerkärnighet, strukturbildsarbete och tidigare 

lärdomar och erfarenheter från det arbetet ligger till grund för regional fysisk planering i 

Skåne, men att ytterligare insatser kan behövas för att stärka flerkärnighetens roll och 

potential. 

Region Skåne uppskattar den positiva återkopplingen. Till 

granskningsversionen har flerkärnighetsbegreppet bearbetats och 

utvecklats, framför allt avseende de lokala kärnorna som omarbetats till 

strategiska noder som utöver centralorter nu även innefattar viktiga 

serviceorter, kollektivtrafiknoder och noder för vandring och cykling. 

Detta för att nyansera bilden av den flerkärniga skånska ortstrukturen 

genom att synliggöra fler orter som är viktiga för landsbygden och sitt 

omland. 

 

Region Blekinge saknar kopplingar till Skånes grannregioner under avsnittet om omvärlden.  

Region Skåne instämmer i att utbytet med grannregionerna är viktigt och 

något som bör synliggöras i planen. Granskningshandlingen har 

kompletterats med en tydligare koppling till grannregionerna, dels genom 

en ny illustration av mellanregionala samband under den utvecklade 

trenden Globalisering och ökad regional integration, dels med hänvisning 

till samverkansplattformen Regionsamverkan Sydsverige under 

planeringsstrategin Stärka Skånes relationer med omvärlden.  

 

Sveriges lantbruksuniversitet ser positivt på att digitaliseringens möjligheter lyfts fram, men 

efterfrågar att innovation tydligare lyfts fram som en nödvändig förändringsfaktor i 

regionplanen. 

Region Skåne instämmer i att innovationsperspektivet och exempelvis 

Skånes Innovationsstrategi och dess mål behöver integreras tydligare i 

Regionplan för Skåne 2022–2040. Granskningshandlingen har utvecklats 

med hänvisning till strategin och även till innovationsperspektivet i viss 

utsträckning, men det är ett arbete som fortsätter inför 

antagandehandlingen av regionplanen.  

 

Personalnämnden påtalar att den fysiska planeringen, inklusive den digitala infrastrukturen, är 

möjliggörare för ökad sysselsättning. 

Synpunkten uppskattas och digital infrastruktur är av stor vikt för 

samhällsutvecklingen i Skåne inom många områden och kommer att bli 

ännu viktigare i framtiden.  

 

Vellinge kommun anser att det finns behov av långsiktig utveckling för hållbara regionala resor 

och att regionplanen tydligare behöver bemöta detta för att inte den regionala potentialen på 

sikt ska gå förlorad. 
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Region Skåne anser att en viktig del av utvecklingsinriktningen mot ett 

flerkärnigt Skåne handlar om att stödja utvecklingen av ett hållbart 

resande med kollektivtrafik. 

 

Malmö stad anser att begreppet försörjningskvot bör förklaras i de två kartorna på sida 11.  

Region Skåne uppskattar synpunkten och begreppet har förklarats i 

bildtexten till kartdiagrammen i granskningshandlingen, samt inkluderats 

i den tillkomna begreppslistan. 

Utmaningar för Skåne 

Följande aktörer har lämnat synpunkter beträffande avsnittet Utmaningar för Skåne: 

Vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tygeån, Eslövs kommun, Vänsterpartiet i Skåne, 

Region Stockholm, Malmö stad, Sydöstra Skåne, Båstad kommun, Trelleborgs kommun, 

Svalövs kommun, Högskolan Kristianstad, Bromölla kommun, Hässleholms kommun, Hörby 

kommun, Osby kommun, Kristianstads kommun, Östra Göinge kommun, Sveriges 

lantbruksuniversitet, Älmhults kommun, Kristianstad sjukhusstyrelse, Sydvatten, Region 

Kalmar län och Centerpartiet i Skåne. 

Sammanfattningsvis handlar inkomna synpunkter om efterfrågan på utveckling av och skarpare 

resonemang kring Skånes utmaningar. I nuläget upplevs de som övergripande och saknar 

konkreta lösningar och målkonflikter.  

I granskningshandlingen heter avsnittet Umaningar.  

 

*** 

Vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tygeån efterfrågar att regionplanen kompletteras med 

perspektiv kring hållbar tillväxt. I nuläget upplevs utveckling som synonymt med oändlig 

tillväxt, utbyggnad och anläggande, vilket inte alltid är positivt.  

Region Skåne uppskattar synpunkterna och instämmer i att hållbar 

tillväxt som begrepp inte är givet. Regionplanen vidareutvecklar den 

regionala utvecklingsstrategin Det Öppna Skåne 2030 kopplat till fysisk 

planering i Skåne och utvecklingsstrategin belyser Skånes roll som stark 

tillväxtmotor och exempelvis kopplingen till omställningen till en cirkulär 

ekonomi. Hushållning med mark och resurser är viktiga delar i en sådan 

omställning, vilket Regionplan för Skåne 2022–2040 förtydligar behovet av. 

Vidare har granskningshandlingen kompletterats med tydligare 

bevarande- och innovationsperspektiv för hållbar utveckling.  

 

Eslövs kommun är positiva till att regionplanen tar utgångspunkt i aktuella trender och 

utmaningar, resonemangen kring dessa hade dock behövts utvecklas och differentieras 

skarpare, samt inkludera målkonflikter och konkreta lösningar. 

Region Skåne uppskattar synpunkterna och kapitlet om mål och 

planeringsförutsättningar har utvecklats genomgående. Dessutom har 

avsnittet Utmaningar utvecklats till att förtydligas som målkonflikter för 

Skånes utveckling. Vidare har kopplingen och den röda tråden mellan 

utmaningar, målbild, planeringsstrategier och planeringsprinciper, samt 

hur dessa ska genomföras och följas upp, förtydligats i 

granskningshandlingen till Regionplan för Skåne 2022–2040. 
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Vänsterpartiet i Skåne påtalar att regionplanen behöver bemöta och arbeta för utjämnande i 

frågor om regionala ojämlikheter.  

Region Skåne instämmer med att Regionplan för Skåne 2022–2040 behöver 

verka för att jämna ut regionala ojämlikheter. Region Skånes analyser av 

Skånes ortsstruktur utifrån befolknings- och pendlingsdata visar att 

regionen har en robust, flerkärnig ortsstruktur som präglas av ett flertal 

relativt starka kärnor. Samtidigt behöver de funktionella sambanden 

mellan västra och östra Skåne stärkas och det finns trender som pekar på 

en utveckling mot en större fåkärnighet i Skåne. Utvecklingsinriktningen 

för regionplanen är fortsatt ett flerkärnigt Skåne men modellen har 

anpassats efter pågående utveckling och för att möta Skånes aktuella 

utmaningar. 

 

Region Stockholm instämmer med de trender och utmaningar som lyfts fram och påtalar 

särskilt vikten av att den fysiska planeringen arbetar för ökad tilltro och tillit till demokratiska 

institutioner. 

Region Skåne uppskattar återkopplingen och demokratiperspektivet har 

utvecklats i arbetet med Agenda 2030 i granskningshandling till 

Regionplan för Skåne 2022–2040, men kan utvecklas ytterligare i 

kommande regionplaneprocess. Vidare har medborgarengagemang och 

vikten av delaktighet lyfts särskilt i genomförandedelen av Regionplan för 

Skåne 2022–2040 för att tydligare integrera demokratiperspektivet. 

 

Malmö stad efterfrågar att utmaningar kopplat till havet utvecklas och framgår tydligare i 

avsnittet. Kommunen anser också att regionplanen bör utveckla resonemang kring hur 

persontransporterna kan komma att utvecklas i framtiden, strategier för när dagens 

kollektivtrafiklösningar når sitt kapacitetstak, samt lyfta vikten av Öresundsmetron.  

Region Skåne håller med om att utmaningar kopplat till havet är ett 

område som behöver utvecklas i regionplanen. I granskningshandlingen 

har frågor kring erosion utvecklats men Region Skåne bedömer att det i 

nuläget inte finns tillräckliga underlag för att ta ställning till riktlinjer för 

exempelvis klimatscenarier. Region Skåne välkomnar samverkan med 

myndigheter och kommuner i arbetet att utveckla och hantera kust- och 

havsrelaterade utmaningar.  

Vidare har granskningshandlingen till Regionplan för Skåne 2022–2040 

kompletterats med ytterligare resonemang kring Öresundsmetron.  

Region Skåne har valt att lägga regionplanen på en strukturell och 

principiell nivå i denna version. Utifrån detta bedömer Region Skåne att 

behovet av att säkerställa kollektivtrafikens kapacitetsbehov och 

framkomlighet beskrivs på en tillräcklig nivå.  

 

Sydöstra Skåne anser att regionplanen tydligare behöver verka för att minska den regionala 

obalansen i Skåne. Det efterfrågas att utmaningar kopplat till att tillgodose alla delar av 

sydöstra Skåne med hållbara persontransporter framgår tydligare. Vidare påtalas att 

utmaningen kring flerkärnighet behöver tydliggöras och östra Skåne förstärkas för att motverka 

nuvarande utvecklingstrender mot centralisering och stark tillväxt i sydvästra Skåne. Sydöstra 

Skåne efterfrågar tydligare ställningstaganden och vägledning i dessa frågor.  

Region Skånes analyser av Skånes ortsstruktur utifrån befolknings- och 

pendlingsdata visar att regionen har en robust, flerkärnig ortsstruktur 

som präglas av ett flertal relativt starka kärnor. Samtidigt behöver de 
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funktionella sambanden mellan västra och östra Skåne stärkas och det 

finns trender som pekar på en utveckling mot en större fåkärnighet i 

Skåne. Utvecklingsinriktningen för regionplanen är fortsatt ett flerkärnigt 

Skåne men modellen har anpassats efter pågående utveckling och för att 

möta Skånes aktuella utmaningar. 

Granskningsversionen till Regionplan för Skåne 2022–2040 betonar att det 

är viktigt att fortsätta verka för att koppla samman Skånes tillväxtmotorer 

och regionala kärnor med varandra och omvärlden, samt att verka för att 

de strategiska noderna kopplas samman med en eller flera regionala 

kärnor eller tillväxtmotorer så att effekterna av utvecklingen sprids till 

hela Skåne. 

 

Båstad kommun anser att utmaningarna tydligare behöver koppla an till trender och nationella 

mål, däribland relaterat till klimat- och miljöförändringar. 

Region Skåne instämmer och klimatperspektivet har utvecklats 

genomgående i granskningshandling till Regionplan för Skåne 2022–2040. 

Vidare har integreringen av Agenda 2030 i granskningshandlingen 

möjliggjort ytterligare koppling till hållbarhetsperspektivet.  

 

Trelleborgs kommun ställer sig bakom att landsbygden ska lyftas som en självständig drivkraft 

för att skapa goda livsmiljöer för hela Skåne, men önskar att detta perspektiv kopplat till 

tillgänglighet och eventuella negativa konsekvenser utvecklas ytterligare. 

Region Skåne uppskattar synpunkterna och till granskningsversionen har 

flerkärnighetsbegreppet bearbetats och utvecklats, framför allt avseende 

de lokala kärnorna som omarbetats till strategiska noder, vilka utöver 

centralorter nu även innefattar viktiga serviceorter, kollektivtrafiknoder 

och noder för vandring och cykling. Detta för att nyansera bilden av den 

flerkärniga skånska ortstrukturen genom att synliggöra fler orter som är 

viktiga för landsbygden och sitt omland. Region Skåne ser att ytterligare 

perspektiv och konsekvenser är ett vidare arbete under genomförandet.  

 

Svalövs kommun anser att landsbygdens förutsättningar och utmaningar bör lyftas ytterligare. 

Region Skåne uppskattar synpunkten och till granskningsversionen har 

flerkärnighetsbegreppet bearbetats och utvecklats, framför allt avseende 

de lokala kärnorna som omarbetats till strategiska noder. Dessa innefattar 

utöver centralorter nu även viktiga serviceorter, kollektivtrafiknoder och 

noder för vandring och cykling. Detta för att nyansera bilden av den 

flerkärniga skånska ortstrukturen genom att synliggöra fler orter som är 

viktiga för landsbygden och sitt omland. Vidare behandlas 

landsbygdsutveckling på samma sätt som urbana miljöer i planen för att 

skapa en balanserad utveckling för både stad och land. 

 

Högskolan Kristianstad anser att regionplanen tydligare behöver verka för att minska den 

regionala obalansen i Skåne. 

Region Skåne instämmer med att Regionplan för Skåne 2022–2040 behöver 

verka för att jämna ut regionala ojämlikheter. Region Skånes analyser av 

Skånes ortsstruktur utifrån befolknings- och pendlingsdata visar att 

regionen har en robust, flerkärnig ortsstruktur som präglas av ett flertal 

relativt starka kärnor. Samtidigt behöver de funktionella sambanden 
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mellan västra och östra Skåne stärkas och det finns trender som pekar på 

en utveckling mot en större fåkärnighet i Skåne. Utvecklingsinriktningen 

för regionplanen är fortsatt ett flerkärnigt Skåne men modellen har 

anpassats efter pågående utveckling och för att möta Skånes aktuella 

utmaningar. 

 

Bromöllas, Hässleholms, Hörbys, Osbys, Kristianstads och Östra Göinges kommuner i Skåne 

Nordost anser att regionplanen tydligare behöver verka för att minska den regionala obalansen 

i Skåne, samt beakta kommunernas unika behov.  

Region Skåne instämmer med att Regionplan för Skåne 2022–2040 behöver 

verka för att jämna ut regionala ojämlikheter. Region Skånes analyser av 

Skånes ortsstruktur utifrån befolknings- och pendlingsdata visar att 

regionen har en robust, flerkärnig ortsstruktur som präglas av ett flertal 

relativt starka kärnor. Samtidigt behöver de funktionella sambanden 

mellan västra och östra Skåne stärkas och det finns trender som pekar på 

en utveckling mot en större fåkärnighet i Skåne. Utvecklingsinriktningen 

för regionplanen är fortsatt ett flerkärnigt Skåne men modellen har 

anpassats efter pågående utveckling och för att möta Skånes aktuella 

utmaningar. 

För att beakta kommunernas unika behov i högre utsträckning har 

flerkärnighetsbegreppet bearbetats och utvecklats, framför allt avseende 

de lokala kärnorna som omarbetats till strategiska noder som utöver 

centralorter nu även innefattar viktiga serviceorter, kollektivtrafiknoder 

och noder för vandring och cykling. 

 

Sveriges lantbruksuniversitet påtalar att skrivningar kring intresse- och målkonflikter tenderar 

att förminska problemen, däribland frågan om markanvändning, där exploatering av 

högavkastande jordbruksmark är en realitet. 

Region Skåne uppskattar synpunkten men noterar att många kommuner 

ser ett behov av att belysa intresse- och målkonflikter i Skåne för att 

möjliggöra fördjupade samtal om frågorna. I förlängningen för att hitta 

samsyn kring exempelvis markanvändning och exploatering av 

högavkastande jordbruksmark. 

 

Älmhults kommun delar Region Skånes bild av att kravet på att minska klimatpåverkan 

samtidigt som kraven på tillgängligheten ger specifika utmaningar för transportsektorn. En 

överflyttning av transporter, såväl person- som godstransporter, från väg till järnväg är 

önskvärd. Samtidigt är detta svårt att uppnå då järnvägsinfrastrukturen inte har tillräcklig 

kapacitet. Därför bör utvecklandet av järnvägsinfrastrukturen vara högt prioriterad. 

Region Skåne delar Älmhults kommuns inställning att utveckling av 

järnvägsinfrastrukturen är en högt prioriterad fråga. 

 

Kristianstad sjukhusstyrelse påtalar att utmaningarna för hälso- och sjukvården tydligare 

skulle kunna lyftas fram som ett område där den fysiska planeringen kan påverka utvecklingen.  

Synpunkten uppskattas och färdplanen för framtidens hälsosystem har 

lagts till i mål, planer och program och avsnittet Genomförande av 

regionplanen har uppdaterats utifrån Region Skånes roll som 

sjukvårdsaktör. Området behöver arbetas vidare med i det fortsatta 
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arbetet med att utveckla den regionala fysiska planeringen i samverkan 

med berörda utvecklingsaktörer.  

 

Sydvatten påpekar att vattentillgång saknas som utmaning men finns med som 

planeringsstrategi och efterfrågar en tydligare röd tråd.  

Region Skåne instämmer och den röda tråden har förtydligats genom hela 

planen, från utmaning, planeringsstrategi och planeringsprincip till 

genomförande, både i text och genom hänvisning till respektive del i syfte 

att säkerställa logiken och förenkla för läsaren att se och kunna följa 

sambandet mellan regionplanens olika delar. Utmaningarna har 

förtydligats och kompletterats i granskningshandlingen. 

 

Region Kalmar län efterfrågar att vissa sakfrågor och utmaningar sätts i ett större perspektiv 

då de är gemensamma för flera regioner inom Sydsverige.   

Region Skåne instämmer i att vissa frågor kan sättas i ett större perspektiv 

och ser fram emot att göra det i samverkan med grannregionerna. För att 

möjliggöra det i genomförandet har granskningshandlingen kompletterats 

med en tydligare koppling till grannregionerna, dels genom en ny 

illustration av mellanregionala samband under den utvecklade trenden 

Globalisering och ökad regional integration, dels genom hänvisning till 

samverkansplattformen Regionsamverkan Sydsverige under 

planeringsstrategin Stärka Skånes relationer med omvärlden.  

 

Centerpartiet i Skåne efterfrågar att perspektivet samhällsservice kopplat till upplevd 

delaktighet kontra utanförskap arbetas in för att inom ramen för fysisk planering arbeta för att 

minska uppkomsten av anti-demokratiska krafter. 

Region Skåne uppskattar synpunkten och till granskningsversionen har 

Agenda 2030 inarbetats i regionplanens röda tråd för att lyfta den 

regionala fysiska planeringens möjlighet att omsätta målen för social 

hållbarhet. Vidare har medborgarengagemang och vikten av 

demokratisk delaktighet lyfts särskilt i genomförandedelen av 

Regionplan för Skåne 2022–2040 för att verka för ökad tillit. 

 

Mål, planer och program 

Följande aktörer har lämnat övergripande synpunkter beträffande avsnittet Mål, planer och 

program: Bromölla kommun, Hässleholms kommun, Hörby kommun, Osby kommun, 

Kristianstads kommun, Östra Göinge kommun, Bjuvs kommun, Helsingborgs stad, Höganäs 

kommun, Klippans kommun, Perstorps kommun, Åstorps kommun, Ängelholms kommun, 

Örkelljunga kommun, Vellinge kommun, och MalmöLundregionen.  

Sammanfattningsvis handlar inkomna synpunkter om vikten av att uppnå samstämmighet 

mellan lokala regionala, nationella och internationella planer och mål samt förtydliga hur 

regionplanen förhåller sig till dessa. Vidare påpekas att flera av styrdokumentet som tas upp har 

en kortare målbild än regionplanen och att det därför bör nämnas hur denna tidsskillnad 

hanteras.  

*** 

Bromöllas, Hässleholms, Hörbys, Osbys, Kristianstads och Östra Göinges kommuner i Skåne 

Nordost påtalar att åtaganden kopplat till regionala, nationella och internationella klimatmål 
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behöver tydliggöras och stärkas i Regionplanen, samt att det saknas skarpa ställningstaganden 

gällande hur dessa ska nås.  

Region Skåne uppskattar synpunkterna och klimat- och hållbarhetsfrågor 

har genom Agenda 2030 utvecklats och tydligare integrerats i 

regionplanens samtliga delar. Kopplingarna mot Agenda 2030-målen visas 

i tematiska fördjupningar och planeringsförutsättningar. Dessutom har 

klimatmålen förtydligats i både avsnittet Planeringsförutsättningar och i de 

tematiska fördjupningarna.  

 

Bjuvs, Helsingborgs, Höganäs, Klippans, Perstorps, Åstorps, Ängelholms och Örkelljungas 

kommuner i Familjen Helsingborg påtalar att det är viktigt att det finns en samstämmighet 

mellan vilka orter som pekas ut i nationella, regionala och lokala planer och program för till 

exempel infrastruktur, kollektivtrafik och service. 

Region Skåne håller med om vikten av samstämmighet om ortsstrukturen 

i Skåne. Detta är ett ämnesområde som Region Skåne vill fortsätta att 

utveckla tillsammans med kommunerna i Skåne.  

 

Helsingborg stad anser att de nationella folkhälsopolitiska och jämställdhetspolitiska målen, 

målet för arbete mot segregation, samt den regionala strategin Ett jämställt Skåne bör 

omnämnas i planen, såväl som Greater Copenhagens gröna charter med fokus på insatser för 

att främja den gröna omställningen. 

Region Skåne instämmer och samtliga föreslagna styrdokument har 

inarbetats i reviderat förslag till Regionplan för Skåne 2022 – 2040. 

 

Vellinge kommun önskar tydliggörande kring hur regionplanen förhåller sig till andra planer 

och program med kortare tidshorisont.  

Granskningshandlingen har kompletterats med förtydligad koppling till 

mål, planer och program. Samtidigt kommer planer och program med 

kortare tidshorisont att förhålla sig till en beslutad regionplan när de ska 

revideras eller uppdateras.  

 

MalmöLundregionen efterfrågar att större målkonflikter mellan olika mål, styrdokument och 

kommunernas översiktsplaner identifieras och beskrivs. 

Regionplanens roll och ansvar har utvecklats i granskningshandlingen, 

dels i avsnittet Planeringsförutsättningar, dels i avsnittet Genomförande och 

uppföljning. Detta har gjorts för att förtydliga regionplanens vägledande 

funktion och regionala och mellankommunala perspektiv i relation till 

kommunernas översiktsplanering. 

Vidare har granskningshandlingen för Regionplan för Skåne 2022–2040 

utvecklats genom att formulera utmaningarna för Skåne tydligare i form 

av målkonflikter. Region Skåne kommer att utveckla ett interaktivt 

kartverktyg till den slutgiltiga versionen av regionplanen och ser det som 

ett vidare arbete under genomförandet att ta fram analyser kring 

målkonflikter och visualisera dessa genom kartverktyget. 
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Internationella och nationella mål 

Följande aktörer har lämnat synpunkter beträffande avsnittet Internationella och nationella mål: 

VASYD, Sydöstra Skåne, Lomma kommun, Kävlinge kommun, Eslövs kommun, Havs- och 

vattenmyndigheten, Skogsstyrelsen, Bromölla kommun, Hässleholms kommun, Hörby 

kommun, Osby kommun, Kristianstads kommun, Östra Göinge kommun, Region Kronoberg, 

Kristianstad sjukhusstyrelse, Romeleås- och Sjölandskapskommittén, Malmö stad och Bjuvs 

kommun.  

Sammanfattningsvis handlar inkomna synpunkter om att det finns ytterligare styrdokument som 

regionplanen bör ta i beaktning. Framförallt efterfrågas ytterligare klimat- och hållbarhetsmål, 

samt förankring till barn- och jämställdhetsperspektiven.  

*** 

VA SYD efterfrågar att den nationella strategin Cirkulär ekonomistrategi för omställning av 

Sverige från 2020 omnämns, samt att ett vidare resonemang kring framtidens avfall förs.  

Region Skåne ser att hantering och transport av avfall är frågor som har 

en regional relevans och som i dialog med kommunerna skulle kunna 

utvecklas utifrån behovet av ny kunskap i ett mellankommunalt 

perspektiv. 

Den nationella strategin för cirkulär ekonomi har lagts till i 

granskningshandlingen.  

 

Sydöstra Skåne efterfrågar att kopplingen till Agenda 2030, miljömål samt Sveriges klimatmål 

behöver förstärkas och utvecklas. 

Region Skåne instämmer och klimat- och hållbarhetsfrågor har genom 

Agenda 2030 utvecklats och tydligare integrerats i regionplanens samtliga 

delar. Kopplingarna mot Agenda 2030 och de globala målen visas i 

tematiska fördjupningar och planeringsförutsättningar.  

I granskningshandlingen redovisas de nationella och regionala miljömålen 

under rubriken mål, planer och program.  

 

Lomma kommun saknar Konventionen om biologisk mångfald. 

Region Skåne uppskattar synpunkten men alla ratificerade konventioner 

är inte möjliga att inkludera i beskrivningen av styrande dokument, utan 

ett urval har gjorts för att möjliggöra en kort och koncis, samt användbar 

regionplan. Dock är principerna närvarande utifrån andra styrande 

dokument, såsom exempelvis de svenska miljömålen. 

 

Kävlinge kommun efterfrågar att regionplanen tydligare genomsyras av ett 

hållbarhetsperspektiv med koppling till Agenda 2030, samt att barn- och 

jämställdhetsperspektivet stärks.  

Region Skåne instämmer och hållbarhetsperspektivet har hanterats genom 

integreringen av Agenda 2030 i granskningshandlingen till Regionplan för 

Skåne 2022–2040. 

 

Eslövs kommun efterfrågar att Agenda 2030:s demokratiperspektiv inkluderas särskilt i 

regionplanen.  
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Region Skåne instämmer och perspektivet har utvecklats i arbetet med 

Agenda 2030 i granskningshandling till Regionplan för Skåne 2022–2040, 

men kan utvecklas ytterligare i kommande regionplaneprocess. Vidare 

har medborgarengagemang och vikten av delaktighet lyfts särskilt i 

genomförandedelen av Regionplan för Skåne 2022–2040 för att tydligare 

integrera demokratiperspektivet. 

 

Havs- och vattenmyndigheten efterfrågar att avsnittet kompletteras med den nationella 

strategin för hållbar regional utveckling, Sveriges maritima strategi, Klimatlagen, förordningen 

om klimatanpassning, åtgärdsprogram för havsmiljön, konventionen om biologisk mångfald, 

samt den kommande statliga havsplanen för Östersjön. 

Region Skåne noterar de föreslagna kompletteringarna, men vill framföra 

att det inte är möjligt att inkludera samtliga planer och program i 

beskrivningen av styrande dokument, utan att ett urval gjorts för att 

möjliggöra en kort och koncis, såväl som användbar regionplan. Dock är 

många av principerna närvarande utifrån andra styrande dokument, 

såsom exempelvis de svenska miljömålen. 

 

Bromöllas, Hässleholms, Hörbys, Osbys, Kristianstads och Östra Göinges kommuner i Skåne 

Nordost anser att Regionplanen till viss del har ett barnperspektiv, men saknar i stora delar ett 

jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv. 

Region Skåne har noterat och tydligare arbetat in dessa perspektiv genom 

integreringen av Agenda 2030 i Regionplan för Skåne 2022–2040. 

Kopplingarna mot Agenda 2030 och de globala målen, där mål för 

jämställdhet och jämlikhet ingår, visas i tematiska fördjupningar och 

planeringsförutsättningar.  

 

Region Kronoberg efterfrågar utförligare resonemang kring hantering av olika utmaningar och 

risker gällande förtätning i stadsmiljö, barnkonventionen, samt en diskussion kring barns 

rättigheter i ett regionalt perspektiv. 

Region Skåne har noterat och tydligare arbetat in dessa perspektiv genom 

integreringen av Agenda 2030 i Regionplan för Skåne 2022–2040. 

Kopplingarna mot Agenda 2030 och de globala målen, visas i tematiska 

fördjupningar och planeringsförutsättningar. Vidare har 

medborgarengagemang och vikten av barns och ungas delaktighet lyfts 

särskilt i genomförandedelen av Regionplan för Skåne 2022–2040 för att 

tydligare integrera demokratiperspektivet. Samtidigt bedöms 

fördjupningar kring barns rättigheter ur ett regionalt perspektiv vara ett 

vidare utvecklingsarbete. 

 

Kristianstad sjukhusstyrelse efterfrågar att funktionshinderperspektivet tydligare framgår i 

planen. 

Region Skåne ser att likarättsperspektivet behöver utvecklas utifrån 

Agenda 2030 och behovet i regional fysisk planering. Arbetet behöver ske i 

samverkan med andra aktörer för att skapa relevant kunskapsunderlag 

för hur perspektivet kan integreras i Regionplan för Skåne 2022–2040 och 

rätt nivå ur ett regionalt ansvar. 
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Romeleås- och Sjölandskapskommittén vill lyfta vikten av att regionplanen bidrar till att uppnå 

det 1: a nationella friluftsmålet om tillgänglig natur för alla.  

Region Skåne noterar synpunkten och har genom integreringen av Agenda 

2030 och de svenska miljömålen i granskningshandlingen möjliggjort ett 

genomgående hållbarhetsperspektiv i Regionplan för Skåne 2022–2040. 

 

Malmö stad efterfrågar att regionplanen i större utsträckning förhåller sig till den statliga 

utredningen En utvecklad vattenförvaltning samt åtgärdsprogram för södra Östersjöns 

vattendistrikt. 

Region Skåne har identifierat ett behov att vidare utveckla havs- och 

kustfrågorna ur ett regionalt och mellankommunalt perspektiv i 

Regionplanen för Skåne 2022–2040, såväl som genom att fortsatt utreda 

Region Skånes roll i frågorna.  

Vidare vill Region Skåne påpeka att det inte är möjligt att inkludera 

samtliga utredningar och program i beskrivningen av mål, planer och 

program, utan att ett urval gjorts för att möjliggöra en kort och koncis, 

såväl som användbar regionplan. Dock är principerna närvarande utifrån 

andra styrande dokument, såsom exempelvis de svenska miljömålen. 

 

Bjuvs kommun efterfrågar ställningstagande i regionplanen kring miljökvalitetsnormer för luft, 

vatten, buller och riksintressen men även andra frågor som behöver hanteras i 

översiktsplanearbetet.  

Regionplan för Skåne 2022–2040 pekar i nuläget inte ut några insatser för 

att nå miljömålen, men mellankommunal och regional samordning görs 

inom andra samarbeten. Granskningshandlingen har till viss del 

kompletterats med miljökvalitetsnormer. I konsekvensbedömningen av 

Regionplan för Skåne 2022–2040 redogörs för planeringsförutsättningarna 

i Skåne. Där görs bland annat en beskrivning över miljökvalitetsnormerna 

för vatten, luft och buller.  

Planeringsstrategier och principer för att med fysisk planering bidra till 

att nå miljömålen kan komma att utvecklas utifrån behov och efterfrågan 

från kommunerna i Skåne. 

 

Regionala mål 

Följande aktörer har lämnat synpunkter beträffande avsnittet Regionala mål: Kulturnämnden, 

Sjukhusstyrelserna, Sjukhusstyrelse Trelleborg, Sjukhusstyrelse SUS, Region Stockholm, 

Havs- och vattenmyndigheten, Bromölla kommun, Hässleholms kommun, Hörby kommun, 

Osby kommun, Kristianstads kommun, Östra Göinge kommun, Staffanstorps kommun, Skånes 

Socialdemokratiska partidistrikt, Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden, 

Sjukhusstyrelse Kristianstad, MalmöLundregionen, Sydöstra Skåne, Kollektivtrafiknämnden, 

Region Blekinge och Trelleborgs kommun.  

Sammanfattningsvis handlar inkomna synpunkter om hur regionplanen ska stödja arbetet med 

framtidens hälso- och sjukvård. Målbilden Bättre hälsa för fler lyfts som ett mål som kan få 

tydligare anknytning i regionplanen, både genom att verka för en ökad tillgänglighet till vård, 

öka delaktighet och förbättra kommunikation. Att tydligare anknyta till och konkretisera 

RUS:ens mål omnämns i flera inkomna yttranden. Hur Region Skåne arbetar med 

kollektivtrafik och trafikförsörjningsprogram nämns också vid flera tillfällen som ett område 

med förbättringspotential.  
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*** 

Kulturnämnden vill framhålla betydelsen av att Region Skånes kulturplan ska användas som 

styrande dokument i Regionplanen.  

Synpunkten uppskattas och kulturplanen har inarbetats i 

granskningshandling till  Regionplan för Skåne 2022–2040. 

 

Sjukhusstyrelserna anser att det fattas formuleringar och planer för hur regionplanen ska 

stödja arbetet med framtidens hälso- och sjukvård, samt att regionplanens mål tydligare bör 

kopplas till målbilden Bättre hälsa för fler och arbetet med framtidens hälsosystem. 

Synpunkterna uppskattas och färdplanen för framtidens hälsosystem 

med målbilden bättre hälsa för fler har lagts till i mål, planer och 

program och avsnittet Genomförande av regionplanen har uppdaterats 

utifrån Region Skånes roll som sjukvårdsaktör. Området behöver 

arbetas vidare med i det fortsatta arbetet med att utveckla den regionala 

fysiska planeringen i nära samverkan med berörda aktörer.  

 

Sjukhusstyrelsen Trelleborg efterfrågar bättre kopplingar till målbilden Bättre hälsa för fler. 

Synpunkten uppskattas och färdplanen för framtidens hälsosystem med 

målbilden bättre hälsa för fler har lagts till i mål, planer och program 

och avsnittet Genomförande av regionplanen har uppdaterats utifrån 

Region Skånes roll som sjukvårdsaktör. Området behöver arbetas vidare 

med i det fortsatta arbetet med att utveckla den regionala fysiska 

planeringen i nära samverkan med berörda aktörer.  

 

Sjukhusstyrelse SUS påtalar att Bättre hälsa för fler innebär att öka tillgängligheten och möta 

invånarnas förväntningar på en sömlös vårdkedja, öka delaktighet snabb och enkel 

kommunikation och möjligheter att sköta sina vårdbehov mer självständigt. 

Synpunkterna uppskattas och färdplanen för framtidens hälsosystem 

med målbilden bättre hälsa för fler har lagts till i mål, planer och 

program och avsnittet Genomförande av regionplanen har uppdaterats 

utifrån Region Skånes roll som sjukvårdsaktör. Området behöver 

arbetas vidare med i det fortsatta arbetet med att utveckla den regionala 

fysiska planeringen i nära samverkan med berörda aktörer.  

 

Region Stockholm anser att RUS:ens visionsmål skulle kunna lyftas in regionplanen och 

beskriva hur målen kan nås inom det uppdrag som regionplanen har. Även de mål som 

presenteras i trafikförsörjningsprogrammet skulle kunna inkluderas i regionplanen. 

Region Skåne uppskattar synpunkterna och i granskningshandlingen har 

relationen mellan Regionplan för Skåne 2022–2040 och den regionala 

utvecklingsstrategin förtydligats, framförallt under avsnittet 

Regionplaneuppdraget. Regionplanen hänvisar till relevanta mål, planer 

och program där så är relevant och förtydligar särskilt kopplingen till 

planering för infrastruktur och kollektivtrafik även om målen inte 

integreras i sig. Exempelvis förtydligas att planering för infrastruktur 

och kollektivtrafik har stor betydelse för Region Skånes mål att stärka 

Skånes flerkärnighet, binda samman Skåne, vidga arbetsmarknader, öka 

matchningen på arbetsmarknaden och förbättra 

kompetensförsörjningen samt att driva på bostadsbyggandet. Därmed 
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utgör planerna både viktiga underlag i framtagandet av regionplanen 

och viktiga medel för regionplanens genomförande. 

 

Havs- och vattenmyndigheten efterfrågar att avsnittet bör kompletteras med viktiga regionala 

planer om vattenförsörjning såsom Skånes regionala vattenförsörjningsplan och Skånes 

dricksvattenförsörjning i ett förändrat klimat. Vidare efterfrågas att skillnaderna mellan 

RUS:en och regionplanen förtydligas i text.  

Region Skåne vill framföra att det inte är möjligt att inkludera samtliga 

planer och program i beskrivningen av mål, planer och program, utan 

att ett urval gjorts för att möjliggöra en kort och koncis, såväl som 

användbar regionplan. Dock är principerna närvarande utifrån andra 

styrande dokument, såsom exempelvis de svenska miljömålen. 

Den tematiska fördjupningen Dricksvattenförsörjning har i 

granskningshandlingen bytt namn till Vattenförsörjning och hanterar ett 

bredare perspektiv än enbart dricksvatten. Avsnittet är kompletterat 

med ett stycke om vattenanvändning och vattenbalans samt två nya 

principer.  

Vidare har Region Skåne identifierat ett behov att vidare utveckla 

vatten-, såväl som havs- och kustfrågorna ur ett regionalt och 

mellankommunalt perspektiv i Regionplan för Skåne 2022–2040, såväl 

som genom att fortsatt utreda Region Skånes roll i frågorna.  

I granskningshandlingen har relationen mellan Regionplan för Skåne 

2022–2040 och den regionala utvecklingsstrategin förtydligats, 

framförallt under avsnittet Regionplaneuppdraget.  

 

Kristianstads kommun påpekar att Trafikförsörjningsprogram för Skåne strider mot 

Kristianstads kommuns strategiska bebyggelseutveckling i enlighet med kommunens 

översiktsplan. 

Region Skåne noterar synpunkten och förmedlar informationen till 

framtidarevidering av trafikförsörjningsprogrammet.  

 

Bromölla, Hässleholms, Hörby, Osby, Kristianstad och Östra Göinge kommun i Skåne Nordost 

anser att regionplanen behöver konkretiseras angående hur målbilden i Det öppna Skåne 2030 

nås med hjälp av kollektivtrafikkartan.  

Region Skåne noterar synpunkten. Regionplanen håller en övergripande 

nivå och fördjupningar avseende kollektivtrafik och infrastruktur görs i 

Trafikförsörjningsprogrammet, Region Skånes Persontågstrategi samt i 

den Regionala Transportinfrastrukturplanen.  

 

Staffanstorps kommun framhåller RUS:en som mer vägande och med ett mer 

problematiserande förhållningssätt.  

Region Skåne noterar synpunkten och ser fram emot fortsatt dialog för 

att utveckla arbetsprocessen i det relativt nya regionplaneuppdraget.  

 

Skånes Socialdemokratiska partidistrikt anser att förslaget till regionplan knyter an väl till 

både den regionala utvecklingsstrategin och det tidigare arbetet med Strukturbild för Skåne. 

  Region Skåne uppskattar den positiva återkopplingen.  
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Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden anser att det är viktigt att de övergripande 

målen i Region Skånes verksamhetsplan och budget, och regionplanen löpande ligger i linje 

med varandra. 

Synpunkten uppskattas och det är viktigt med samstämmighet i 

styrningen. I granskningshandlingen heter avsnittet Mål och 

planeringsförutsättningar numera Planeringsförutsättningar har 

utvecklats genomgående för att förtydliga kopplingen till relevanta 

styrdokument och mål, samt hur dessa relaterar till Regionplan för Skåne 

2022–2040. 

Kristianstad sjukhusstyrelse påpekar att Region Skåne har tagit beslut om omfattande 

investeringar i sjukhusbyggnader under de kommande åren, något som inte nämns i 

regionplanen. 

Synpunkten uppskattas och det kan noteras att Regionplan för Skåne 

2022–2040 ligger avsiktligen på en övergripande och principiell nivå som 

främst visar strukturer som är betydelsefulla för den regionala fysiska 

planeringen. Utbyggnaden av stora sjukhus har dock en påverkan på 

samhällsutveckling och samhällsplanering och det är önskvärt med ett 

ökat samarbete framöver inom ramen för genomförandet av 

regionplanen.    

MalmöLundregionen anser att regionplanen behöver förtydliga visionen om ett dynamiskt och 

attraktivt Skåne, samt hur den stödjer MalmöLundregionens målsättning och prioriteringar. 

Region Skåne uppskattar synpunkterna och målbilden har uppdaterats 

utifrån inkomna synpunkter. Målår förtydligas i utvecklingsinriktningen 

för Regionplan för Skåne 2022–2040. 

 

Sydöstra Skåne menar att ytterligare kartor hade behövts för att illustrera transportmål ur ett 

bredare transportperspektiv.  

Region Skåne uppskattar synpunkterna och inför granskningsskedet har 

regionplanen kompletterats med nya kartor som illustrerar Skåne ur ett 

omvärldsperspektiv samt Skånes relationer med omvärlden, inklusive 

Tyskland och Polen. De nya kartorna återfinns under avsnitten 

Planeringsförutsättningar och Trender, samt under den tematiska 

fördjupningen kring transporter. 

 

Kollektivtrafiknämnden ställer sig positiva till regionplanen och anser att den stämmer väl 

överens med övriga styrdokument.  

  Den positiva återkopplingen uppskattas.  

 

Region Blekinge efterfrågar att Regionsamverkan Syd lyfts fram både i kartor och 

ställningstaganden.  

Region Skåne instämmer och granskningsversionen har kompletterats 

med både en skrivning och kartbild över samverkansplattformen 

Regionsamverkan Sydsverige under planeringsstrategin Stärka Skånes 

relationer med omvärlden.  
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Trelleborgs kommun anser att den föreslagna kapacitetsförstärkningen genom dubbelspår 

behöver lyftas in i den Nationella infrastrukturplanen och i regionplanens 

markanvändningskarta.  

Region Skåne uppskattar synpunkterna och inför granskningsskedet har 

mark- och vattenanvändningskartan utgått och strukturkartan 

kompletterats med transportinfrastrukturåtgärder som Region Skåne 

lyfter fram som prioriterade till nästa nationella plan. Dessa baseras på 

Skånebilden och Regionsamverkan Sydsveriges positionspapper där 

Trelleborgsbanan inte ingår. Det utesluter dock inte att 

Trelleborgsbanan på längre sikt kan ingå i framtida planer och 

prioriteringar för att kunna hantera ökade godstransporter och 

persontransporter. 

 

Kommunala planer, mål och program  

Följande aktörer har lämnat synpunkter beträffande avsnittet Kommunala planer, mål och 

program: Bromölla kommun, Hässleholms kommun, Hörby kommun, Osby kommun, 

Kristianstads kommun, Östra Göinge kommun, Bjuvs kommun, Staffanstorps kommun, 

Svedala kommun, Vellinge kommun, Svalövs kommun, Sydöstra Skåne, Skånes 

Socialdemokratiska partidistrikt, Bjuvs kommun, Helsingborgs stad, Höganäs kommun, 

Klippans kommun, Perstorps kommun, Åstorps kommun, Ängelholms kommun och 

Örkelljunga kommun.  

Sammanfattningsvis handlar inkomna synpunkter om vikten av att respektera och inte inskränka 

på kommunernas planmonopol i form av befintliga översiktsplaner och 

bostadsförsörjningsprogram. Vilken roll regionplanen kommer få i förhållande till 

kommunernas planering behöver förtydligas.  

*** 

Bromöllas, Hässleholms, Hörbys, Osbys, Kristianstads och Östra Göinges kommuner i Skåne 

Nordost påpekar att regionplanens underlag behöver stämma överens med de 

ställningstaganden som finns i kommunernas befintliga översiktsplaner och riktlinjer för 

bostadsförsörjning, och dessutom ange om regionplanen avviker från dessa.  

Region Skåne uppskattar synpunkterna och kopplingen till kommunala 

översiktsplaner har utvecklats i granskningshandlingen för att förtydliga 

regionplanens vägledande funktion och regionala och mellankommunala 

perspektiv. 

 

Bjuvs kommun efterfrågar ett förtydligande kring vilken roll regionplanen kommer få i relation 

till kommunernas översiktliga planering och uttrycker en oro att regionplanens fastställande 

riskerar att påverka det kommunala självstyret negativt. Kommunen påtalar också vikten av att 

regionplanen bör följa Familjen Helsingborgs strukturbild. 

Region Skåne uppskattar synpunkterna och kopplingen till kommunala 

översiktsplaner har utvecklats i granskningshandlingen för att förtydliga 

regionplanens vägledande funktion och regionala och mellankommunala 

perspektiv.  

Vidare har avsnitten Genomförande och uppföljning, samt Region Skånes 

roll förtydligats till granskningshandlingen. Avsnittet Genomförande har 

utvecklats för att göra det tydligare hur Region Skåne kommer att arbeta 

med att genomföra planen, vilka samverkansformer som redan finns med 

kommunerna och andra aktörer, samt inom vilka frågor Region Skåne 
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gärna ser kunskapsutveckling tillsammans med de kommuner och andra 

aktörer som har ett intresse av att delta i sådant arbete.  

Vidare har Region Skåne valt att lägga regionplanen på en mer 

övergripande och principiell nivå än de kommunala översiktsplanerna och 

delregionala strukturbilderna. De delregionala strukturplanerna och 

befintliga regionala överenskommelser har legat till grund för förslagen i 

regionplanen, och framtagandet av regionplanen bygger på samverkan 

och dialog särskilt med kommunerna. Detta sammantaget minskar risken 

för konflikter mellan aktuella översiktsplaner och Regionplan för Skåne 

2022 – 2040. 

 

Staffanstorps kommun påtalar att det kommunala självstyret är absolut och att regionplanen 

bör spegla detta.  

Region Skåne uppskattar synpunkterna och kopplingen till kommunala 

översiktsplaner har utvecklats i granskningshandlingen för att förtydliga 

regionplanens vägledande funktion och regionala och mellankommunala 

perspektiv. 

Svedala kommun anser att regionplanen tydligare bör betona värdet av det kommunala 

självstyret.  

Region Skåne uppskattar synpunkterna och kopplingen till kommunala 

översiktsplaner har utvecklats i granskningshandlingen för att förtydliga 

regionplanens vägledande funktion och regionala och mellankommunala 

perspektiv. 

 

Vellinge kommun anser det otydligt vilken roll regionplanen ska ha i förhållande till den 

kommunala planeringen och ser den främst som ett kunskapsunderlag för kommunen att ta 

beslut utifrån.  

Region Skåne uppskattar synpunkterna och kopplingen till kommunala 

översiktsplaner har utvecklats i granskningshandlingen för att förtydliga 

regionplanens vägledande funktion och regionala och mellankommunala 

perspektiv. 

 

Svalövs kommun anser att regionplanen tydligare bör betona värdet av det kommunala 

självstyret, samt att planen bör kompletteras med ett avsnitt som beskriver potentiella 

målkonflikter.  

Region Skåne uppskattar synpunkterna och kopplingen till kommunala 

översiktsplaner har utvecklats i granskningshandlingen för att förtydliga 

regionplanens vägledande funktion och regionala och mellankommunala 

perspektiv.  

Vidare har granskningshandlingen kompletterats med tydligare 

formuleringar kring målkonflikter under avsnittet Utmaningar. 

 

Sydöstra Skåne anser att regionplanen behöver kompletteras med ett avsnitt som beskriver 

relationen mellan regionplanen och kommunernas översiktsplaner, samt att hela planen 

behöver avgränsas till att behandla regionala och mellankommunala frågor.  

Region Skåne uppskattar synpunkterna och kopplingen till kommunala 

översiktsplaner har utvecklats för att förtydliga regionplanens vägledande 
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funktion och regionala och mellankommunala perspektiv. Regionala 

värden har förtydligats inledningsvis. 

 

Skånes Socialdemokratiska partidistrikt anser att regionplanen tydligare bör betona värdet av 

och stötta det kommunala självstyret. 

Region Skåne uppskattar synpunkterna och kopplingen till kommunala 

översiktsplaner har utvecklats i granskningshandlingen för att förtydliga 

regionplanens vägledande funktion och regionala och mellankommunala 

perspektiv.  

 

Osby kommun påtalar vikten av att regionplanen inte inskränker eller på andra sätt begränsar 

det kommunala planmonopolet. 

Region Skåne uppskattar synpunkterna och kopplingen till kommunala 

översiktsplaner har utvecklats i granskningshandlingen för att förtydliga 

regionplanens vägledande funktion och regionala och mellankommunala 

perspektiv.  

 

Bjuvs, Helsingborgs, Höganäs, Klippans, Perstorps, Åstorps, Ängelholms och Örkelljungas 

kommuner i Familjen Helsingborg anser det är viktigt att alla parter tar hänsyn till varandras 

uppdrag och förutsättningar, det gäller både Region Skånes lagstadgade regionplaneuppdrag 

och kommunernas planmonopol.  

Region Skåne instämmer och kopplingen till kommunala översiktsplaner 

har utvecklats i granskningshandlingen för att förtydliga regionplanens 

vägledande funktion och regionala och mellankommunala perspektiv.  

 

Kristianstads kommun anser att regionplanen bör överensstämma med de ställningstaganden 

som finns i kommunens egna styrdokument, samt motivera eventuella avsteg.  

Region Skåne uppskattar synpunkterna och kopplingen till kommunala 

översiktsplaner har utvecklats i granskningshandlingen för att förtydliga 

regionplanens vägledande funktion och regionala och mellankommunala 

perspektiv.  

Vidare har Region Skåne valt att lägga regionplanen på en övergripande 

och principiell nivå. De delregionala strukturplanerna och befintliga 

regionala överenskommelser har legat till grund för förslagen i 

regionplanen, och framtagandet av regionplanen bygger på samverkan 

och dialog särskilt med kommunerna. Detta sammantaget minskar risken 

för konflikter mellan aktuella översiktsplaner och Regionplan för Skåne 

2022 – 2040. 

 

Riktlinjer för bostadsförsörjning 

Följande aktörer har lämnat synpunkter beträffande avsnittet Riktlinjer för bostadsförsörjning: 

Östra Skånes Byggförening. 

*** 

Östra Skånes Byggförening betonar vikten av att man följer upp kommunernas 

bostadsförsörjningsprogram med tanke på genomförande och kvalitet. 
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Region Skåne följer bostadsbyggande och arbetet med bostadsförsörjning 

i Skånes kommuner, bland annat genom att yttra sig över dem utifrån det 

regionala perspektivet på bostadsfrågor och bostadsförsörjning. Vidare 

arbetar Region Skåne aktivt i Skånskt bostadsnätverk. Länsstyrelsen 

Skåne gjorde en uppföljning av kommunernas riktlinjer för 

bostadsförsörjning 2018 för att göra bedömningen om riktlinjerna följer 

lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar eller inte. Dessutom 

görs en årlig bostadsmarknadsenkät som alla kommuner i landet svarar 

på. Region Skåne ser gärna att dialogen om kommunernas strategiska 

arbete med bostadsförsörjning fördjupas. Det är ett arbete som kan göras 

inom Skånskt bostadsnätverk. 

 

Arbetsmarknad och tillgång till utbildning  

Följande aktörer har lämnat synpunkter beträffande avsnittet Arbetsmarknad och tillgång till 

utbildning: Högskolan Kristianstad, Akademiska hus, Trelleborgs kommun, Lunds kommun, 

Kristianstads kommun och Sveriges lantbruksuniversitet.  

Sammanfattningsvis handlar inkomna synpunkter om arbetsmarknad och tillgång till utbildning 

i förhållande till geografin. Att stärka tillgänglighet och binda samman Skåne förväntas bidra 

till ett mer konkurrenskraftigt näringsliv, ett starkare utbildningsystem och till att främja Skånes 

attraktivitet. 

Avsnittet har utgått ur granskningshandlingen.  

*** 

Högskolan Kristianstad anser att regionplanen tydligare behöver behandla perspektivet södra 

Sverige och ge stöd i mellanregionala planeringsfrågor.  

Region Skåne håller med om att utbytet med grannregionerna är viktigt 

och något som bör synliggöras i planen. Granskningshandlingen har 

kompletterats med en tydligare koppling till grannregionerna genom en 

ny illustration av mellanregionala samband, dels under den utvecklade 

trenden Globalisering och ökad regional integration, dels med hänvisning 

till samverkansplattformen Regionsamverkan Sydsverige under 

planeringsstrategin Stärka Skånes relationer med omvärlden.  

 

Sveriges lantbruksuniversitet, anser att vikten av forskning, högre utbildning och innovation 

behöver understrykas även i planeringssammanhang, samt att den avgörande betydelsen av 

Skånes lärosäten förtjänar att framhållas. De framhåller även vikten av god tillgänglighet för 

att främja näringsliv och lärosäten.  

Region Skåne instämmer i att utbildningsperspektivet är ett område som 

behöver utvecklas i regionplanen. I nuläget finns det inte tillräckligt med 

underlag på regional nivå för att synliggöra tillgängligheten för att främja 

näringsliv och lärosäten. Region Skåne ser att det är ett vidare arbete 

under genomförandet utifrån behov.   

 

Akademiska hus påtalar vikten av att regionplanen möjliggör för utveckling av högre utbildning 

och forskningen även ur ett framtidsperspektiv. 

Region Skåne instämmer i att utbildningsperspektivet är ett område som 

behöver utvecklas i regionplanen. I nuläget finns det inte tillräckligt med 

underlag på regional nivå för att synliggöra kopplingen mellan fysisk 
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planering och framtida behov och utveckling av utbildning och 

forskning.    

 

Trelleborgs kommun välkomnar en regional samverkan för en bättre geografisk fördelning av 

yrkeshögskoleutbildning. 

Tillgång till högre utbildning och yrkeshögskoleutbildningen i Skåne 

hänger starkt ihop med att förse den skånska arbetsmarknaden med 

kompetensförsörjning, vilket beskrivs bland förutsättningar att 

upprätthålla ett konkurrenskraftigt näringsliv.  

Region Skåne välkomnar fortsatt regional samverkan med de skånska 

kommunerna och lärosätena för att gemensamt utveckla underlag att 

inkludera i det löpande regionplanearbetet. 

Lunds kommun anser att regionplanen ytterligare kan förtydliga de fysiska strukturernas roll 

för ett växande och konkurrenskraftigt näringsliv, fortsatt tillgång till ett starkt 

utbildningssystem och Skånes roll i Sverige som arbetsmarknadsregion. 

I granskningshandlingen har utvecklingsinriktningen setts över och 

utvecklats. Regionplanens huvudfokus är fortsatt ett flerkärnigt Skåne 

som kan utvecklas mot en alltmer sammanhållen och integrerad region 

med positiva effekter för arbetsmarknad, näringsliv och 

kompetensförsörjning.  I den tematiska fördjupningen har avsnittet 

Näringsliv setts över och kompletterats med ett utbildningsperspektiv. 

 

Kristianstads kommun anser att regionplanen ska bidra till utveckling av digital infrastruktur, 

kompetensförsörjning och innovationsmiljöer för hela Skåne och belyser vikten av Högskolan 

Kristianstad och Krinova Incubator & Science Park. 

Region Skåne instämmer med regionplanens potential att bidra till Skånes 

utveckling i dessa frågor och har kompletterat textmaterialet i avsnittet 

Näringsliv med resonemang kring kompetensförsörjning och 

innovationsmiljöer. 

 

Utvecklingsinriktning 

Övergripande 

Följande aktörer har lämnat övergripande synpunkter beträffande avsnittet 

Utvecklingsinriktning: Kristianstad sjukhusstyrelse, Sjukhusstyrelserna, Sjukhusstyrelse SUS, 

Skånes Socialdemokratiska partidistrikt och Romelås- och sjölandskapskommittén. 

Sammanfattningsvis handlar inkomna synpunkter om att regionplanen bör ha en tydligare 

nationell och internationell utblick. Vårdfrågan kan inkorporeras genom en beskrivning av 

beroenden, kompetens och som en resurs för Sverige, exempelvis genom tillhörandet av en 

funktionell storregion. I övrigt lyfts vikten av att utgå från medborgarnas behov samt att 

eventuellt komplettera med strategier för landsbygdsutveckling.  

*** 

Kristianstad sjukhusstyrelse efterfrågar en tydligare nationell och internationell utblick och 

beskrivning av beroenden, däribland bör Region Skånes roll som funktionell storregion belysas. 

Synpunkterna uppskattas och en tydligare nationell och internationell 

utblick där beroenden och Skånes roll som storregion är ett område som 

1868 ( 2864 )



Regionplan för Skåne 2022 - 2040 

 48 

behöver utvecklas i regionplanen. Under Utvecklingsinriktningen har 

avsnittet Stärka Skånes relationer med omvärlden kompletterats med ett 

förtydligande kring Region Skånes samarbete med sina grannregioner 

genom Greater Copenhagen och Regionsamverkan Sydsverige. Vidare är 

ett samarbete med sjukhusstyrelserna önskvärt för att utveckla planen 

gällande vårdfrågan.  

 

Sjukhusstyrelserna efterfrågar en tydligare nationell och internationell utblick och beskrivning 

av beroenden, däribland bör Region Skånes roll som funktionell storregion belysas. Vidare 

efterfrågas att vikten av vårdnära interaktionszoner som nav för kunskapsutveckling, såväl som 

att stärka strategiska forskningsstråk och innovationsmiljöer belyses.  

Synpunkterna uppskattas och en tydligare nationell och internationell 

utblick där beroenden och Skånes roll som storregion är ett område som 

behöver utvecklas i regionplanen. Under Utvecklingsinriktningen har 

avsnittet Stärka Skånes relationer med omvärlden kompletterats med ett 

förtydligande kring Region Skånes samarbete med sina grannregioner 

genom Greater Copenhagen och Regionsamverkan Sydsverige. Vidare är 

ett samarbete med sjukhusstyrelserna önskvärt för att utveckla planen 

utifrån vårdfrågan.  

 

Sjukhusstyrelse SUS instämmer med beskrivningen av Skåne som en del av sin globaliserade 

omvärld men efterfrågar en tydligare nationell och internationell utblick och beskrivning av 

beroenden, däribland bör Region Skånes roll som funktionell storregion belysas. 

Synpunkterna uppskattas och en tydligare nationell och internationell 

utblick där beroenden och Skånes roll som storregion är ett område som 

behöver utvecklas i regionplanen. Under Utvecklingsinriktningen har 

avsnittet Stärka Skånes relationer med omvärlden kompletterats med ett 

förtydligande kring Region Skånes samarbete med sina grannregioner 

genom Greater Copenhagen och Regionsamverkan Sydsverige. Vidare är 

ett samarbete med sjukhusstyrelserna önskvärt för att utveckla planen 

utifrån vårdfrågan.  

 

Skånes socialdemokratiska partidistrikt anser att kapitlet hade kunnat kompletteras med 

strategier för landsbygdsutveckling. Vidare ställer de sig positiva till utvecklingen av lokala 

kärnor men påtalar att dessas olika förutsättningar bör tydliggöras. 

Region Skåne håller med om att strategier för landsbygdsutveckling är 

viktigt och att varje lokal kärna är unik utifrån sina förutsättningar. Till 

granskningshandlingen har de lokala kärnorna utvecklats och 

omarbetats till strategiska noder som utöver centralorter även innefattar 

viktiga serviceorter, kollektivtrafiknoder och noder för vandring och 

cykling. Detta för att nyansera bilden av den flerkärniga skånska 

ortstrukturen genom att synliggöra fler orter som är viktiga för 

landsbygden och sitt omland. Vidare behandlas landsbygdsutveckling på 

samma sätt som urbana miljöer i planen för att skapa en balanserad 

utveckling för både stad och land.  

 

Romeleås- och Sjölandskapskommittén anser det viktigt att utgå från medborgarnas behov och 

delar synen om vikten av ett helhetsperspektiv över regionala utmaningar och möjligheter. 

Region Skåne håller med om vikten att utgå från medborgarnas behov 

som en utgångspunkt i planeringen för Skånes utveckling. För att möta 
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medborgarnas behov har en Skånepanel baserad på 

planeringsstrategierna genomförts och de inkomna svaren bidrar till 

utformningen av utvecklingsinriktning och tematiska fördjupningar, 

särskilt inom områden kollektivtrafik och stad och land. 

 

Det flerkärniga Skåne 

Följande aktörer har lämnat synpunkter beträffande avsnittet Det flerkärniga Skåne: Malmö 

stad, Lunds kommun, Staffanstorps kommun, Trelleborgs kommun, Kävlinge kommun, Båstad 

kommun, Eslövs kommun, Svedala kommun, MalmöLundregionen, Bromölla kommun, 

Hässleholms kommun, Hörby kommun, Osby kommun, Kristianstads kommun, Östra Göinge 

kommun, Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden, Sydöstra Skåne, Havs- och 

vattenmyndigheten och Sveriges lantbruksuniversitet. 

Sammanfattningsvis handlar inkomna synpunkter om att den flerkärniga ortstrukturen är 

väletablerad och en bra utgångspunkt. Däremot bör den ses över och aktualiseras för att bättre 

överensstämma med den faktiska utvecklingen i Skåne. För att undvika att gå mot en 

fåkärnighet behöver visionen för framtiden år 2040 utvecklas. För att stärka Skåne som helhet 

behöver landsbygden få ett större fokus för sitt egenvärde, och inte i relation till stadsmiljöer. 

Hierarkierna och betydelsen av de nya kärn-begreppen behöver förtydligas, samt behöver 

strategierna och planeringsprinciperna för att utveckla flerkärnigheten bli mer konkreta och 

tydligare förankrade i analyser.  

*** 

Malmö stad anser att flerkärnighetskonceptet behöver ses över och aktualiseras.  

Region Skånes analyser av Skånes ortsstruktur utifrån befolknings- och 

pendlingsdata visar att regionen har en robust flerkärnig ortsstruktur som 

präglas av ett flertal relativt starka kärnor. Samtidigt behöver de 

funktionella sambanden mellan västra och östra Skåne stärkas och det 

finns, som Malmö påpekar i sitt yttrande, trender som pekar på att det 

finns en utveckling mot fåkärnighet i Skåne där Malmö får en allt större 

betydelse. Planen betonar därför att det är viktigt att fortsätta verka för 

att koppla samman Skånes tillväxtmotorer och regionala kärnor med 

varandra och omvärlden samt att verka för att de strategiska noderna 

kopplas samman med en eller flera regionala kärnor eller tillväxtmotorer 

så att effekterna av utvecklingen sprids till hela Skåne. 

Till granskningsversionen har flerkärnighetsbegreppet bearbetats och 

utvecklats, framför allt avseende de lokala kärnorna som omarbetats till 

strategiska noder som utöver centralorter nu även innefattar viktiga 

serviceorter, kollektivtrafiknoder och noder för vandring och cykling. 

Detta för att nyansera bilden av den flerkärniga skånska ortstrukturen 

genom att synliggöra fler orter som är viktiga för landsbygden och sitt 

omland.  

 

Lunds kommun efterfrågar förtydligande kring hur Region Skåne ser på Skånes utveckling 

sedan flerkärnighetsstrategierna togs fram, samt hur dessa ska fortsatt bidra till Skånes 

utveckling till 2040.  

Region Skåne uppskattar synpunkten och flerkärnighetsmodellen har 

sedan den togs fram fått ett stort genomslag i den kommunala och 

regionala planeringen. Region Skånes analyser av Skånes ortsstruktur 

utifrån befolknings- och pendlingsdata visar att regionen har en robust 

flerkärnig ortsstruktur som präglas av ett flertal relativt starka kärnor. 
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Samtidigt behöver de funktionella sambanden mellan västra och östra 

Skåne stärkas och det finns trender som pekar på en utveckling mot en 

större fåkärnighet i Skåne. Utvecklingsinriktningen för regionplanen är 

fortsatt ett flerkärnigt Skåne men modellen har anpassats efter pågående 

utveckling och för att möta Skånes aktuella utmaningar. 

 

Staffanstorps kommun vill påminna om det i RUS:en antagna uttrycket att se Skåne som en 

helhet, där inte landsbygden måste förstås i förhållande till sin närmsta större ort, och önskar 

att detta förhållningssätt framgår tydligare i regionplanen.  

Region Skåne håller om att det är viktigt att landsbygden inte 

nödvändigtvis måste förstås i relation till närmsta större ort. I 

granskningsversionen av regionplanen har de lokala kärnorna utvecklats 

och omarbetats till strategiska noder som utöver centralorter även 

innefattar viktiga serviceorter, kollektivtrafiknoder och noder för 

vandring och cykling. Detta för att nyansera bilden av den flerkärniga 

skånska ortstrukturen genom att synliggöra fler orter som är viktiga för 

landsbygden och sitt omland. De strategiska noderna ska utgöra underlag 

för fortsatt planering på kommunal och regional nivå.  

 

Trelleborgs kommun anser att kraftsamlingen att stärka Skånes större städer som 

tillväxtmotorer för att öka hela regionens konkurrenskraft kan betonas ytterligare, samt att 

Malmö-Lunds arbetsmarknadsregion är av störst regional betydelse.  

Region Skåne uppskattar synpunkten och regionplanen lyfter redan fram 

att det behövs en kraftsamling för att stärka Skånes större städer för att 

öka regionens konkurrenskraft. I Skåne finns en variation av 

tillväxtmotorer, regionala kärnor, orter och byar. Denna mångfald av 

orter med en unik närhet mellan stad och landsbygd är en styrka för 

Skåne. För att stärka den flerkärniga ortstrukturen är det viktigt att 

fortsätta verka för ett sammanbundet Skåne med god tillgänglighet till de 

större orterna för hela regionen.  

 

Kävlinge kommun efterfrågar att beskrivningen av nytillkomna begrepp såsom lokal kärna och 

nationell tillväxtmotor, såväl som relationen dem emellan, förtydligas. Vidare efterfrågas ett 

tydliggörande av framtidsvisionen för flerkärnigheten. 

Region Skåne uppskattar synpunkterna och i granskningsversionen av 

regionplanen har de lokala kärnorna utvecklats och omarbetats till 

strategiska noder som utöver centralorter även innefattar viktiga 

serviceorter, kollektivtrafiknoder och noder för vandring och cykling. 

Beskrivningarna av ortsstrukturen, inklusive nationell tillväxtmotor har 

utvecklats och förtydligats. Utvecklingsinriktningen har även 

kompletterats med en utblick/visionskarta för Skåne 2050 som beskriver 

och illustrerar en möjlig utveckling för Skåne vid planens genomförande.  

 

Båstad kommun anser att strategierna och planeringsprinciperna för att utveckla 

flerkärnigheten behöver bli mer konkreta och mer tydligt förankrade i analyser. Kommunen 

ställer sig positiva till att Ängelholm pekas ut som regional kärna, men efterfrågar en 

beskrivning av hur detta förväntas påverka utvecklingen.   

Region Skåne uppskattar synpunkterna och till granskningsversionen av 

regionplanen har flerkärnighetsmodellen utvecklats och konkretiserats, 

framför allt har strukturkartan vidareutvecklats. Beskrivningen av 
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Ängelholm har fördjupats angående Ängelholms regionala roll samt 

viktiga utvecklingsfrågor för kommunen och Skåne. Samtidigt har 

regionplanen lagts på en strukturell och generell nivå och avsikten är att 

planen ska fungera som en gemensam utgångspunkt i vidare arbete med 

fysisk planering där den kan konkretiseras i samarbete med kommuner 

och andra aktörer. Regionplanen lyfter fram betydelsen av att koppla 

samman tillväxtmotorerna och de regionala kärnorna med varandra och 

omvärlden, samt ab att verka för att de strategiska noderna kopplas 

samman med en eller flera regionala kärnor eller tillväxtmotorer.  

 

Eslövs kommun efterfrågar större tydlighet gällande varför den flerkärniga strukturen är viktig 

att arbeta med och på vilket sätt det görs bäst, om den flerkärniga ortstrukturen beskriver ett 

nuläge eller Skånes utveckling i ett långsiktigt perspektiv, samt hur ortshierarkin bör användas. 

Kommunen anser att MittSkåne och Eslövs viktiga läge behöver synliggöras. Vidare påpekas 

att syftet med flerkärnighetskonceptet kan behöva ses över och motiveras på nytt.  

Region Skåne uppskattar synpunkterna och sedan samrådsskedet har 

flerkärnighetsmodellen utvecklats och konkretiserats, framför allt har 

strukturkartan vidareutvecklats. Lokala kärnor har omarbetats till 

strategiska noder och har brutits ner i fler orter utifrån ett funktionellt 

perspektiv för att bättre fånga variationer inom olika delar av Skåne, 

inklusive MittSkåne. De funktioner som har beaktats handlar om tillgång 

till offentlig och privat service, kollektivtrafik samt tillgång till rekreation 

och besöksnäring genom Skåneleden och de regionala turistcykellederna. 

 

Svedala kommun påtalar att flerkärnighetskonceptet behöver ses över och vidareutvecklas. 

Vidare efterfrågas förtydligande kring hur Region Skåne ser på Skånes utveckling sedan 

tidigare strategier togs fram. Svedala kommun påtalar även att relationen mellan 

tillväxtmotorer och deras omland behöver utvecklas och förtydligas i regionplanen. 

Region Skåne uppskattar synpunkterna och flerkärnighetsmodellen har 

sedan den togs fram fått ett stort genomslag i den kommunala och 

regionala planeringen. Region Skånes analyser av Skånes ortsstruktur 

utifrån befolknings- och pendlingsdata visar att regionen har en robust 

flerkärnig ortsstruktur som präglas av ett flertal relativt starka kärnor. 

Samtidigt behöver de funktionella sambanden mellan västra och östra 

Skåne stärkas och det finns trender som pekar på en utveckling mot en 

större fåkärnighet i Skåne. Utvecklingsinriktningen för regionplanen är 

fortsatt ett flerkärnigt Skåne men modellen har anpassats efter pågående 

utveckling och för att möta Skånes aktuella utmaningar. 

Till granskningsversionen har strukturkartan vidareutvecklats och bland 

annat har lokala kärnor ersatts av strategiska noder som utöver centralort 

innefattar serviceorter, kollektivtrafiknoder och noder för vandring- och 

cykling. Denna utveckling är tänkt att nyansera bilden av Skånes 

flerkärniga struktur. I efterföljande planering kan strategiska noderna 

utgöra ett underlag och vidareutvecklas i översiktsplaner, strukturplaner 

och i det löpande arbetet med regional fysisk planering.  

 

MalmöLundregionen efterfrågar förtydligande kring hur Region Skåne ser på Skånes 

utveckling sedan flerkärnighetsstrategierna togs fram, samt hur dessa ska fortsatt bidra till 

Skånes utveckling till 2040. Vidare anses att vikten av Malmö och Lund som draglok för tillväxt 

och utveckling bör synliggöras.  
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Region Skåne uppskattar synpunkten och flerkärnighetsmodellen har 

sedan den togs fram fått ett stort genomslag i den kommunala och 

regionala planeringen. Region Skånes analyser av Skånes ortsstruktur 

utifrån befolknings- och pendlingsdata visar att regionen har en robust 

flerkärnig ortsstruktur som präglas av ett flertal relativt starka kärnor. 

Samtidigt behöver de funktionella sambanden mellan västra och östra 

Skåne stärkas och det finns trender som pekar på en utveckling mot en 

större fåkärnighet i Skåne. Utvecklingsinriktningen för regionplanen är 

fortsatt ett flerkärnigt Skåne men modellen har anpassats efter pågående 

utveckling och för att möta Skånes aktuella utmaningar. 

Malmö och Lund identifieras i granskningsversionen som gemensam 

nationell tillväxtmotor, vilket utvecklar rollen i ett nationellt och regionalt 

perspektiv. 

 

Bromöllas, Hässleholms, Hörbys, Osbys, Kristianstads och Östra Göinges kommuner i Skåne 

Nordost efterfrågar förtydligande kring hur flerkärnigheten ska bevaras och utvecklas, samt att 

fler orter än enbart kommunhuvudorterna behöver lyftas fram som orter med potential att bidra 

till tillväxt och utveckling. 

Region Skåne uppskattar synpunkterna och en central del av planens 

strategiska inriktning handlar om att ta vara på och utveckla den 

flerkärniga ortstrukturen. Vidare har granskningshandlingen 

kompletterats så att fler orter än centralorter lyfts fram utifrån deras 

funktioner som serviceorter, kollektivtrafiknoder och noder för vandring- 

och cykling.  

Regionplanen lyfter fram att den flerkärniga ortstrukturen ska stärkas för 

att skapa attraktiva livsmiljöer och konkurrenskraft i hela Skåne. 

 

Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden ser positivt på utvecklingen av Skånes 

flerkärnighet, men menar att det hade varit intressant att se hur flerkärnighetsmodellen 

anpassats över tid. Detta med utgångspunkt från att det ur texten framgår 

att ”Utvecklingsinriktningen för regionplanen är fortsatt ett flerkärnigt Skåne, men modellen 

behöver anpassas efter pågående utveckling och för att möta Skånes aktuella utmaningar” 

(sida 27). 

Synpunkterna uppskattas och formuleringen i planen hänvisar till de 

förändringar som har gjorts jämfört med föregångsdokumentet, Strategier 

för det flerkärniga Skåne från 2010. Förändringar som gjorts i 

flerkärnighetsmodellen handlar bland annat om att nationell tillväxtmotor 

och strategiska noder tillkommit. Flerkärnighetsbegreppet har också 

utvecklats från att till största del handla om Skånes ortsstruktur till att 

också inkludera den regionala grönstrukturen. 

 

Sydöstra Skåne efterfrågar förtydligande kring hur regionplanen tar hänsyn till och vägleder 

sydöstra Skånes kommuner i sina unika utmaningar. Vidare föreslås att sydöstra Skåne pekas ut 

som en grön tillväxtmotor, samt att fler orter än enbart kommunhuvudorterna lyfts fram. 

Region Skåne håller med om att det är en intressant idé att inkludera 

gröna tillväxtmotorer som ett möjligt sätt att synliggöra fler värden i 

regionplanen. Region Skåne bedömer dock att det i nuläget inte finns 

tillräckliga underlag och ser att det är ett potentiellt vidare arbete under 

genomförandet. Sedan samrådsversionen har de lokala kärnorna 

omarbetats till strategiska noder vilka inkluderar fler orter än bara 

centralorterna bland annat serviceorter och viktiga noder för vandring 
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och cykling. De identifierade strategiska noderna ska utgöra ett underlag 

för fortsatt planering som kan vidareutvecklas i översiktsplaner och 

delregionala strukturplaner samt i det fortsatta löpande arbetet med 

regional fysisk planering. Region Skånes förhoppning är att 

omarbetningen ska utgöra en tydligare vägledning för Skånes kommuner.  

  

 

Havs- och vattenmyndigheten är positiva till flerkärnigheten som utgångpunkt men påtalar att 

regionplanen har potential att utvecklas till ett bättre stöd i frågor som kräver mellankommunal 

planering, såsom kust- och havsfrågor. 

Region Skåne håller med om att kust- och havsfrågor är ett område som 

behöver utvecklas i regionplanen. Region Skåne behöver utveckla sin roll 

utifrån kommunernas behov av stöd samt ta gemensamt ansvar i frågan 

tillsammans med andra myndigheter och aktörer. 

 

 

Sveriges lantbruksuniversitet anser att den följande meningen är oklar och bör ses över: 

"Utvecklingsinriktningen för regionplanen är fortsatt ett flerkärnigt Skåne men modellen 

behöver anpassas efter pågående utveckling och för att möta Skånes aktuella utmaningar” 

(sida 27).  

Flerkärnighetsmodellen är omarbetad i granskningshandlingen, både i 

text och karta. Denna mening har därför utgått. 

 

Planeringsstrategier  

Övergripande  

Följande aktörer har lämnat övergripande synpunkter beträffande avsnittet 

Planeringsstrategier: Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden, Lunds kommun, 

MalmöLundregionen, Malmö stad och Båstad kommun.  

Sammanfattningsvis handlar inkomna synpunkter om att regionplanen bör förtydliga och 

förstärka ställningstagandena kring planeringsstrategierna. Framförallt vad gäller klimatfrågor, 

arbetsmarknaden, näringsliv, jämställdhetsperspektivet och blågrön infrastruktur. 

*** 

Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden anser att det hade varit intressant att följa 

upp de olika planeringsstrategierna under respektive rubrik om tillväxtmotorer, regionala och 

lokala kärnor.  

Synpunkten uppskattas och kopplingen och den röda tråden mellan 

utmaningar, målbild, planeringsstrategier och planeringsprinciper, samt 

hur dessa ska genomföras och följas upp har genomgående förtydligats i 

granskningshandlingen för Regionplan för Skåne 2022–2040. På så sätt 

har kopplingen mellan olika delar av planen förtydligats.   

 

 

Lunds kommun efterfrågar att behov av samverkan, samordning och möjliga stödformer för 

kommunerna omnämns, samt att regionplanen förstärks med skarpare 

ställningstaganden avseende klimatpåverkan och klimatanpassning.   
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Region Skåne instämmer med kommunens synpunkt kring behovet av 

stödformer för samverkan och samordning. Under samtliga 

planeringstrategier lyfts behovet av samverkan och dialog mellan Skånes 

aktörer för att driva utvecklingen gemensamt.   

Granskningshandlingen till Regionplan för Skåne 2022–2040 har 

kompletterats med en utmaning om att motverka klimatförändringar 

samtidigt som Skåne utvecklas. I avsnittet lyfts bland annat behovet av 

att utgå från olika klimatscenarier för att samhällsplaneringen ska 

kunna bidra till en robust struktur där beredskap finns för flera möjliga 

utfall i ett förändrat klimat.  

 

MalmöLundregionen anser att det finns ett behov av att utveckla och förankra ett flertal 

perspektiv, såsom att stärka näringsliv och arbetsmarknad för att bemöta den höga 

arbetslösheten, att tydligare belysa jämställdhetsperspektivet, samt att förstärka klimat- och 

miljöperspektivet.   

Region Skåne instämmer och har integrerat och utvecklat 

arbetsmarknad och utbildning genomgående i planen, liksom 

näringslivsperspektivet. Dock behövs ytterligare analysarbete för att 

utveckla perspektiven ytterligare, vilket avses göras i 

genomförandeskedet utifrån kommunernas behov.   

Agenda 2030 och de globala målen har integrerats tydligare 

genomgående i granskningshandlingen där exempelvis 

jämställdhetsperspektivet ingår, men ytterligare arbete behöver göras.   

 

Malmö stad efterfrågar strategier som tydligt stärker en hållbar och robust 

näringslivsutveckling och att regionplanen bör lyfta fram gemensamma 

planeringsförutsättningar för ett mångfacetterat och resilient näringsliv.  

Region Skåne instämmer med Malmö stads synpunkt. Avsnittet 

Näringsliv har omarbetats och innehåller en utförligare beskrivning av 

förutsättningar och perspektiv som ska tillämpas i samband med fysisk 

planering. Därtill har planeringsprinciperna i den tematiska 

fördjupningen förtydligats och konkretiserats. I genomförandedelen 

föreslås en behovs- och konsekvensanalys av nya verksamhetsområden i 

Skåne.   

 

Båstad kommun anser att syftena med de olika strategierna behöver förtydligas 

och att underlag och inriktningar för ekosystem, grön infrastruktur och biologisk mångfald, 

behöver utökas och förtydligas. Vidare uppfattas huvudsyftet med den grönblå infrastrukturen 

att handla om rekreation och turism, vilket blir missvisande då inte alltid värdena 

sammanfaller med utvecklingsbehoven.   

Region Skåne instämmer i vikten av att lyfta grön infrastruktur och 

biologisk mångfald. Vidare har kopplingen och den röda tråden mellan 

utmaningar, målbild, planeringsstrategier och planeringsprinciper, samt 

hur dessa ska genomföras och följas upp har genomgående förtydligats i 

granskningshandlingen för Regionplan för Skåne 2022–2040. På så sätt 

har kopplingen mellan olika delar av planen förtydligats. Gällande grön 

infrastruktur, ekosystem och biologisk mångfald har dessa avsnitt 

utvecklats och förtydligats i granskningshandlingen. Exempelvis har 

biologisk mångfald förtydligats i regionplanens målbild. Region 

Skåne vill även lyfta att det finns ett värde i att visa rekreativa och 
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ekologiska värden samlat då det visar på en multifunktionalitet i 

grönstrukturen och att nyttorna blir större för samhällsplaneringen om 

man visar dessa värden samlat.  

 

Utveckla flerkärnigheten och stärka samspelet mellan stad och land  

Följande aktörer har lämnat synpunkter beträffande planeringsstrategin 

Utveckla flerkärnigheten och stärka samspelet mellan stad och land: Kollektivtrafiknämnden, 

Åstorps kommun och Skånepanelen. 

Sammanfattningsvis handlar inkomna synpunkter om att aktörerna är positiva 

till aktuell planeringsstrategi. Att utveckla i kollektivtrafiknära lägen upplevs vara en viktig 

förutsättning för att stärka Skånes flerkärnighet, men kan stärkas ytterligare.  

*** 

 Kollektivtrafiknämnden ställer sig bakom den inriktning som presenteras.  

Den positiva återkopplingen uppskattas. Det är viktigt att det finns 

samsyn mellan Region Skånes nämnder och organisationens 

områdesstrategier för olika verksamhetsområden.   

 

Åstorps kommun är positiva till att vikten av att stärka sambandet mellan stad och land lyfts i 

regionplanen, men påtalar att inriktningen att nyttja kollektivtrafiknära lägen hade kunnat 

stärkas ytterligare eftersom den hanterar en viktig målkonflikt mellan jordbruksmark och 

exploatering. Vidare påtalas vikten av att Region Skåne och Trafikverket når samsyn i frågans 

utvecklingsinriktning.   

Region Skåne delar Åstorps kommuns inställning om betydelsen av att 

nyttja kollektivtrafiknära lägen vilket också är en viktig del av 

regionplanens inriktning. Samtidigt har regionplanen avsiktligen lagts på 

en strukturell och generell nivå och ska fungera som en gemensam 

utgångspunkt för vidare arbete med fysisk planering i samarbete med 

kommuner och andra aktörer.  

 

För Skånepanelen är det framförallt viktigt att bo nära attraktiva livsmiljöer, samhällsservice, 

kollektivtrafik, infrastruktur, samt handelsområde och matbutik och kollektivtrafiknära lägen 

lyfts som viktiga nav för att möjliggöra livet både i staden och på landet i nära samspel. 

Region Skåne delar Skånepanelens syn på vikten av att skapa en bra 

balans mellan stad och land vilket också är en viktig del av regionplanens 

inriktning, särskilt kopplad till attraktiva livsmiljöer och dess 

tillgänglighet genom kollektivtrafik. Samtidigt har 

regionplanen avsiktligen lagts på en strukturell och generell nivå och 

ska fungera som en gemensam utgångspunkt för vidare arbete med 

fysisk planering i samarbete med kommuner och andra aktörer.  

Stärka tillgängligheten och binda samman Skåne  

Följande aktörer har lämnat synpunkter beträffande planeringsstrategin Stärka tillgängligheten 

och binda samman Skåne: Kollektivtrafiknämnden, Region Stockholm, Stiftelsen Skånska 

Landskap, Lomma kommun och Skånepanelen.  

Sammanfattningsvis handlar inkomna synpunkter om att det anses positivt och viktigt att stärka 

kollektivtrafiken. Däremot efterfrågas ett tydligare aktörsperspektiv eftersom 
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benämningen ”skånska aktörer” i transportinfrastrukturen innebär en otydlig ansvarsfördelning. 

Vidare påpekas att beteendeförändringar kräver hållbara förutsättningar i sitt första skede.  

 

*** 

Kollektivtrafiknämnden är positiva till planeringsstrategin, men påpekar att 

beteendeförändring först kräver att den fysiska planeringen erbjuder rätt förutsättningar. 

Vidare betonas vikten av att agera för ökade satsningar på fler spår, nya stationer, godsnoder 

och utvecklade kollektivtrafikkoncept, såväl som att inkludera ett tydligare aktörsperspektiv.  

Den positiva återkopplingen uppskattas. Det är viktigt att den fysiska 

planeringen erbjuder rätt förutsättningar för hållbart 

resande. Inför granskningsversionen har förtydligande gjorts gällande 

aktörsperspektivet så att det framgår att det handlar om Region Skåne, 

kommunerna och andra regionala aktörer.   

 

Region Stockholm är positiva till att Region Skåne ser stor potential i det hållbara 

resandet men anser att regionplanen kan kompletteras med utvecklade resonemang kring hur 

potentialen kan nås. Vidare lyfter regionen att det kan krävas att belysa ansvarsfördelningen 

mellan olika aktörer för att nå potentialen i infrastrukturen.  

Region Skåne uppskattar synpunkterna och till granskningsversionen 

har strukturkartan utvecklats och kompletterats för att tydligare lyfta 

fram prioriterade åtgärder som bland annat är viktiga för att knyta 

samman Skåne med omvärlden och skapa förutsättningar för ökat 

hållbart resande.   

 

Stiftelsen Skånska landskap efterfrågar att strategin kompletteras med vikten av närhet och 

nåbarhet till natur och rekreationsområden som en viktig faktor för såväl folkhälsa och 

välmående som för ett områdes attraktionskraft. Vidare påpekas att planeringen av 

kollektivtrafik och cykelvägar bör beakta hur människor utan bil kan ta sig till naturområden.   

Region Skåne håller med om att nåbarhet till natur och 

rekreationsområden är en viktig faktor för folkhälsan. Till 

granskningsversionen har strukturkartan kompletterats med noder för 

vandring- och cykling där orter pekas ut som är viktiga för att nå natur 

och rekreation genom kollektivtrafik. Vidare har planen kompletterats 

med resonemang kring att förbättra nåbarhet till rekreationsområden 

genom att dra om leder och skapa nya kopplingar till befintliga 

kollektivtrafikstråk. Detta eftersom det i allmänhet är svårt att skapa 

särskilda kollektivtrafiklinjer till natur och 

rekreation eftersom resandebelastningen är mycket ojämn till sådana 

resmål.   

 

Lomma kommun efterfrågar att strategin kompletteras med omnämnanden av infrastruktur för 

tankning av fossilfria drivmedel som en del av omställningen till ett klimatneutralt och 

energisnålt transportsystem.  

Region Skåne uppskattar synpunkterna. Planeringstrategierna är 

översiktliga och konkretiseras först under de tematiska fördjupningarna 

i regionplanen. I planeringsstrategin nämns att en omställning till ett 

klimatneutralt och energisnålt transportsystem ska innefatta fordon med 

fossilfria drivmedel. Under den tematiska fördjupningen i 

granskningshandlingen Transporter presenteras en karta 
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över laddinfrastruktur tillsammans med en planeringsprincip som syftar 

till att stärka förutsättningar för hållbar bilanvändning.   

 

Skånepanelen anser samtliga områden (kollektivtrafik, Vägar och järnvägar, Cykelbanor, 

Service, Knutpunkter för byte mellan transport, IT/bredband, Förnybara drivmedel och 

hållbara alternativ till biltrafik, Godstrafik) som viktiga för att Skåne ska utvecklas och bli mer 

tillgängligt och sammanbundet. Den största kategorin för ett mer tillgängligt och 

sammanbundet Skåne lyfter kollektivtrafik, därefter följer kategorin vägar och järnvägar. 

Region Skåne uppskattar Skånepanelens inspel kopplat till vikten av 

kollektivtrafiken att möjliggöra närheten till service. Det är viktigt att 

den fysiska planeringen erbjuder rätt förutsättningar för hållbart 

resande. Inför granskning förtydligas den aktuella formuleringen så att 

det framgår att det handlar om Region Skåne, kommunerna och andra 

regionala aktörer.  

Stärka mångfalden av attraktiva och hälsofrämjande livsmiljöer med tillgång till rekreation  

 

Följande aktörer har lämnat synpunkter beträffande planeringsstrategin Stärka mångfalden av 

attraktiva och hälsofrämjande livsmiljöer med tillgång till rekreation: Lomma kommun, 

Kollektivtrafiknämnden, Polismyndigheten Region Syd, Staffanstorps kommun, Akademiska 

hus, Skånes hembygdsförbund, Stiftelsen Skånska Landskap och Skånepanelen.  

 

Sammanfattningsvis handlar inkomna synpunkter om att göra strategiska satsningar på 

kollektivtrafik i relation till rekreation, att utveckla naturområden vid redan existerande linjer 

och att arbeta vidare med frågan hur tillgänglighet och nåbarhet ska förbättras i hela Skåne. 

Utöver det lyfter flera yttranden vikten av trygghet och säkerhet i förhållande till attraktiva 

livsmiljöer. Utformningen av offentliga rum har möjlighet att påverka detta och behöver därav 

lyftas som en punkt för samverkan och brottsförebyggande insatser.  

 

***  

 

Lomma kommun efterfrågar att det rörliga friluftslivets möjligheter att ta sig till högkvalitativa 

gröna målpunkter omnämns, såväl som urbana värmeöar och 

grönskans temperaturutjämnande effekt kopplat till hälsa.  

 

Region Skåne uppskattar synpunkterna och till granskningsversionen 

har strukturkartan kompletterats med noder för vandring- och 

cykling där orter pekas ut som är viktiga för att nå natur och rekreation 

genom kollektivtrafik. Planen har också kompletterats med resonemang 

kring att förbättra nåbarhet till rekreationsområden genom att dra om 

leder och skapa nya kopplingar till befintliga kollektivtrafikstråk.   

 

Region Skåne håller med om vikten av att lyfta urbana värmeöar och 

grönskans temperaturutjämnande effekt på hälsa. Till 

granskningsversionen har regionplanen avsnittet Klimatanpassad 

bebyggelseutveckling kompletterats med ett resonemang om hur den 

byggda miljön påverkar lokala temperaturer och hur den byggda miljön 

kan förebygga detta.   

 

 

Kollektivtrafiknämnden instämmer med strategins målbild, men påtalar att 

kollektivtrafiksförsörjning till natur och rekreation är svår att hantera med enskilda linjer. 

Istället bör den fysiska planeringen prioritera att utveckla rekreationsområden och skapa 

anslutningar invid befintliga kollektivtrafikslinjer.  
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Synpunkterna uppskattas och det är viktigt att prioritera att utveckla 

rekreationsområden och skapa nya anslutningar till befintliga 

kollektivtrafiklinjer. I granskningshandlingen har denna strategi 

förtydligats i utvecklingsinriktningen, men framför allt under det nya 

avsnittet Friluftsliv i den tematiska fördjupningen för grönstruktur.     

 

Polismyndigheten Region Syd är positiva till strategin men bedömer att trygghetsperspektivet 

och brottsförebyggande miljöer skulle kunna inkluderas ytterligare, under detta avsnitt såväl 

som i planeringsprinciperna.   

 

Region Skåne håller med om att trygghetsperspektivet och 

brottsförebyggande miljöer är ett område som behöver utvecklas i 

regionplanen. Region Skåne bedömer att det i nuläget inte finns tillräckliga 

underlag och ser att det är ett vidare arbete under genomförandet utifrån 

behov ur ett mellankommunalt och regionalt perspektiv.    

 

 

Staffanstorps kommun efterfrågar mer utvecklade perspektiv kring säkerhets- och 

trygghetsfrågor i planeringen.  

 

Region Skåne håller med om att säkerhets- och trygghetsfrågor i 

planeringen är ett område som behöver utvecklas i regionplanen. Region 

Skåne bedömer att det i nuläget inte finns tillräckliga underlag och ser att 

det är ett vidare arbete under genomförandet utifrån behov ur ett 

mellankommunalt och regionalt perspektiv.   

  

 

Akademiska hus påtalar att tillgång till utbildningsmiljöer kan bidra till att minska 

socioekonomiska skillnader.  

 

Region Skåne uppskattar återkopplingen och tar med perspektivet i det 

fortsatta arbetet. Om Akademiska hus har kännedom om någon särskild 

studie som kan vara användbar som underlag i ett sådant arbete tar 

Region Skåne gärna emot den.  

 

 

Skånes hembygdsförbund påtalar att ändrade beteenden för närturism och vistelser i naturen 

ställer större krav på kollektivtrafikenen vilket bör synliggöras genom strategiska satsningar.   

 

Region Skåne instämmer och under pandemin har intresset för friluftslivet 

vuxit och antalet besökare i naturen har ökat kraftigt med tidvis 

överbelastning i populära områden, med problem som trängsel, 

parkeringsproblem och slitage som följd. Det är ett pågående arbete att 

hitta nya lösningar för att skapa en hållbar besöksnäring.   

Till granskningsversionen har strukturkartan kompletterats med noder för 

vandring- och cykling där orter som är viktiga för att nå natur och 

rekreation genom kollektivtrafik identifieras. Vidare har planen 

kompletterats med resonemang kring att förbättra nåbarhet till 

rekreationsområden genom att dra om leder och skapa nya kopplingar till 

befintliga kollektivtrafikstråk. Detta eftersom det i allmänhet är svårt att 

skapa särskilda kollektivtrafiklinjer till natur och 

rekreation då resandebelastningen är mycket ojämn till sådana resmål.  

 

 

Stiftelsen skånska landskap anser det viktigt att arbeta vidare med att stärka tillgången och 

nåbarheten för alla Skånes invånare till rekreationsområden i naturen.  

 

Region Skåne håller med om att det är viktigt att vidareutveckla och 

stärka tillgången till naturen för Skånes invånare. Till 

granskningsversionen har regionplanen kompletterats med resonemang 
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kring att förbättra nåbarhet till rekreationsområden genom att dra om 

leder och skapa nya kopplingar till befintliga kollektivtrafikstråk. Detta 

eftersom det i allmänhet är svårt att skapa särskilda kollektivtrafiklinjer 

till natur och rekreation då resandebelastningen är mycket ojämn till 

sådana resmål.  

 

Skånepanelen anser att det är viktigt att samtliga miljöer (Parker och grönområden, Skog, Kust 

och sjö, Idrott och fysisk aktivitet, Boendemiljö, Platser för kultur, sevärdheter och besöksmål, 

Torg och andra mötesplatser utomhus, Lekplatser) finns och utvecklas. Parker och 

grönområden, skog, kust och sjö lyfts som särskilt viktiga.  

Region Skåne uppskattar inspelet och det är viktigt att prioritera att 

utveckla rekreationsområden i hela Skåne, i staden och på landsbygden. I 

granskningshandlingen har denna strategi förtydligats i 

utvecklingsinriktningen, men framför allt under det nya avsnittet friluftsliv 

i den tematiska fördjupningen för grönstruktur.    

Växa effektivt med en balanserad och hållbar mark- och vattenanvändning  

Följande aktörer har lämnat synpunkter beträffande planeringsstrategin Växa effektivt med en 

balanserad och hållbar mark- och vattenanvändning: VASYD, Malmö stad, Bjuvs 

kommun, Helsingborgs stad, Höganäs kommun, Klippans kommun, Perstorps kommun, 

Åstorps kommun, Ängelholms kommun, Örkelljunga kommun, Kollektivtrafiknämnden, 

Skånepanelen och Skånes hembygdsförbund.  

Sammanfattningsvis handlar inkomna synpunkter om att aktörerna är positiva till aktuell 

planeringsstrategi. Däremot efterfrågas ökad tydlighet beträffande vad hållbar markanvändning 

innebär för bebyggelseutveckling och transportinfrastruktur, att tillväxt innebär fler personer 

som delar på vattenresurser och inte bara ökad konkurrens om markanvändning samt vilka 

aktörer som berörs.   

***  
 

VA SYD efterfrågar att avsnittet kompletteras med resonemang kring att tillväxt innebär fler 

personer som delar på vattenresurser, inte bara ökad konkurrens om 

markanvändning (sida 31).  

 

Region Skåne håller med om vikten av att lyfta ett resonemang kring att 

tillväxt innebär en större belastning på de vattenresurser som finns 

tillgängliga. I tematisk fördjupning för teknisk infrastruktur har 

granskningsversionen kompletterats med ett resonemang kring att en 

växande befolkning och kommande klimatförändringar innebär att fler 

kommer behöva dela på en minskande vattenresurs i framtiden. Detta 

kräver en effektivisering och återvinning av vattenanvändningen samtidigt 

som det långsiktigt behövs en tydlig bild av Skånes totala vattenbalans.   

 

 

Malmö stad anser att regionplanen kan bli tydligare vad gäller strategier för hållbar 

markanvändning såväl som strategier för hushållning av mark när det gäller 

bebyggelseutveckling och transportsektorns markanvändning.   

 

Region Skåne uppskattar återkopplingen. Granskningshandlingen har 

utvecklats avseende hållbar markanvändning dels genom utmaningen ”Att 

skapa förutsättningar för både bebyggelseutveckling och en hållbar 

markanvändning”, dels genom att avsnittet Landskap, jordbruk och 

skogsbruk i den tematiska fördjupningen Grönstruktur har utvecklats.  
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Bjuvs, Helsingborgs, Höganäs, Klippans, Perstorps, Åstorps, Ängelholms 

och Örkelljungas kommun i Familjen Helsingborg konstaterar att strategin går i linje med 

Familjen Helsingborgs strukturplan.   

 

Region Skåne uppskattar återkopplingen och ser positivt på att den 

regionala nivån samspelar med den delregionala.  

 

Kollektivtrafiknämnden ställer sig positiva till strategin men efterfrågar att regionplanen 

förtydligar vilka som avses med ”de skånska aktörerna”.   

 

Återkopplingen uppskattas. Med de skånska aktörerna avses 

regionen, kommunerna, skånska lärosäten, statliga myndigheter, idéburen 

sektor, näringsliv, arbetsmarknadens parter och invånare. Till 

granskningsversionen kompletteras planen med en begreppslista för att 

förtydliga begrepp och ordval i planen.   

 

  

Skånes hembygdsförbund är positiva till att värna om markanvändningen men anser att 

bebyggelseutveckling idag sker i fel del av Skåne, med hänsyn till åkermarkens kvalitet.    

Bebyggelseutvecklingen i Skåne drivs av flera faktorer. Att ekonomisk 

tillväxt och den förväntade befolkningstillväxten ökar som mest där 

åkermarken ger högst avkastning utgör en av de målkonflikter som 

fortsatt behöver diskuteras i framtida arbete.   

 

Skånepanelens inledande berättelser handlar i första hand om bostadsbyggande som ska vara 

hållbart och klimatsmart, ett ämne som anses viktigt för att Skåne ska växa med tanke på att 

marken och vattnet ska användas på ett hållbart sätt. Därefter följer kategorin jordbruksmark. 

Vidare lyftes ängsmark i stadsmiljö och vattenförsörjning som viktiga hållpunkter för att 

säkerställa en hållbar mark- och vattenanvändning. 

Region Skåne uppskattar inspelet. Granskningshandlingen har utvecklats 

avseende hållbar markanvändning dels genom utmaningen ”Att skapa 

förutsättningar för både bebyggelseutveckling och en hållbar 

markanvändning”, dels genom att avsnittet Landskap, jordbruk och 

skogsbruk i den tematiska fördjupningen Grönstruktur har utvecklats 

 

Planera för en god miljö och en hållbar resursanvändning  

Följande aktörer har lämnat synpunkter beträffande planeringsstrategin Planera för en god miljö 

och en hållbar resursanvändning: VASYD, Höörs kommun, Lomma kommun och 

Skånepanelen.  

Sammanfattningsvis handlar inkomna synpunkter om att aktörerna presenterar förslag 

på vidare utvecklingsområden såsom hållbar resursanvändning, blågrön besöksnäring och 

bevarandet av arter.   

*** 

 

VA SYD påtalar att texten kring hållbar resursanvändning behöver kompletteras med 

resonemang kring hållbar konsumtion och avfallsminimering/återbruk/återvinning. Vidare 

påpekas att fler vattenanvändare ökar trycket på vattenkällor.  

Region Skåne ser att hantering av avfall är frågor som har en regional 

relevans och som i dialog med kommunerna skulle kunna utvecklas 

utifrån behovet av ny kunskap i ett mellankommunalt perspektiv. Vidare 

har den tematiska fördjupningen för teknisk infrastruktur i 
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granskningsversionen kompletterats med ett resonemang kring att en 

växande befolkning och kommande klimatförändringar innebär att fler 

kommer behöva dela på en minskande vattenresurs i framtiden. Detta 

kräver en effektivisering och återvinning av vattenanvändningen 

samtidigt som att det långsiktigt behövs en tydlig bild av Skånes 

totala vattenbalans.   

 

Höörs kommun anser att strategin kan utvecklas vad gäller kopplingen mellan blågrön 

infrastruktur och Skåne som attraktiv region för boende och besökare.  

 

Region Skåne uppskattar synpunkten och i planeringsstrategin nämns 

vikten av att säkerställa grönstruktur av tillräcklig kvalitet och kvantitet 

för människans hälsa och livskvalitet. I planeringsstrategin nämns också 

att den blågröna infrastrukturen ska leverera en mångfald av 

ekosystemtjänster.   

 

 

Lomma kommun anser att formuleringen att bevara arter med ekonomiska, ekologiska och 

sociala effekter för samhället blir missvisande då det upplevs som att samtliga tre aspekter ska 

uppfyllas. Dessutom påpekas en avsaknad av underlag i frågan.  

 

Region Skåne instämmer med kommunens kommentar och har gjort 

följande rättelse "Den blågröna infrastrukturen ska leverera en mångfald 

av ekosystemtjänster och garantera bevarandet av arter, vilket ger positiva 

ekonomiska, ekologiska och sociala effekter för samhället."  

 

 

Skånepanelens synpunkter visar på att samtliga områden (förebygga påfrestningar av vår 

miljö- och naturresurser, bevara växt- och djurarter, hantera hot om miljö- och 

klimatpåverkan, bevara jordbruksmark, hållbara rekreations- och fritidsaktiviteter, regional- 

och nationell miljövård, hållbar energianvändning, hållbar turism) är viktiga för att planera 

för en god miljö och en hållbar resursanvändning. Särskilt omnämns förebyggande av 

påfrestningar av våra miljö- och naturresurser, följt av att bevara växt- och djurarter samt att 

hantera hot om miljö- och klimatpåverkan. 

Region Skåne uppskattar inspelet. Granskningshandlingen har utvecklats 

avseende miljö- och klimatpåverkan dels genom utmaningen ”Att 

motverka klimatförändringar samtidigt som Skåne utvecklas”, dels genom 

att den tematiska fördjupningen Grönstruktur har utvecklats.  

Stärka Skånes relationer med omvärlden  

Följande aktörer har lämnat synpunkter beträffande planeringsstrategin Stärka Skånes relationer 

med omvärlden: Lunds kommun, Region Stockholm, Malmö stad och Skånepanelen.  

 

Sammanfattningsvis handlar inkomna synpunkter om att resonemangen kring Skånes relation 

till sin omvärld samt hur infrastrukturkopplingar ska stärkas bör utvecklas. Vidare bör det föras 

resonemang kring hur och på vilka sätt Skånes geografiska läge är en tillgång nationellt. Ur ett 

regionalt perspektiv behövs tydligare beskrivningar av vad som kan 

stärka Öresundsregionen som tillväxtmotor.   

 

***  

Lunds kommun efterfrågar ytterligare underlag och strategier för stärkta 

infrastrukturkopplingar till gränsregioner och mot kontinenten, samt fördjupade resonemang 

kring hållbara resor och transporters konsekvenser.   

 

Region Skåne håller med om vikten att lyfta Skåne som gränsregion och 

utveckla de fördelar som det geografiska läget innefattar. 
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I planeringsstrategierna har ett förtydligande gjorts gällande de 

samverkansformer som finns med grannregionerna för att öka rörligheten 

regioner emellan och för att stärka Skånes konkurrenskraft nationellt och 

internationellt. Vidare har avsnittet Gränsöverskridande transporter under 

tematiska fördjupningar transport utvecklats med beskrivningar av bland 

annat Fehmarn Bält-förbindelsen och fasta Öresundsförbindelser.   

 

 

Region Stockholm är positiva till avsnittet men efterfrågar ett mer utvecklat resonemang om 

Skånes relation till sin omvärld och hur detta påverkar resten av Sverige, samt att kopplingen 

norrut utvecklas.   

 

Region Skåne instämmer och inför granskningsskedet har 

omvärldsperspektivet i regionplanen utvecklats, bland annat genom nya 

kartor som illustrerar Skånes relation till omvärlden. Se avsnitten 

Planeringsförutsättningar samt den Tematiska fördjupningen transporter. I 

framtida planering ser Region Skåne att det finns potential att utveckla 

perspektivet ytterligare.   

 

 

Malmö stad anser att regionplanen ytterligare bör beskriva och utgå från Skånes roll som 

gränsregion och hur regionen kan dra fördel av sitt geografiska läge. Vidare efterfrågas 

tydligare beskrivningar hur den nationella tillväxtmotorn kan stärkas.   

 

Region Skåne håller med om vikten av att lyfta Skåne som gränsregion och 

utveckla de fördelar som det geografiska läget innefattar. 

I planeringsstrategierna har förtydligande gjorts gällande de 

samverkansformer som finns med grannregionerna för att öka rörligheten 

regioner emellan och för att stärka Skånes konkurrenskraft nationellt och 

internationellt. Vidare har avsnittet Gränsöverskridande transporter under 

tematiska fördjupningar transport utvecklats med beskrivningar av bland 

annat Fehmarn Bält-förbindelsen och fasta Öresundsförbindelser. Under 

Planeringsförutsättningar har planen kompletterats angående 

gränsöverskridande samarbete som Region Skåne ingår i och dess 

betydelse.   

 

 

Skånepanelen lyfter särskilt järnvägen, integration, att överkomma gränshinder samt fasta 

förbindelser över Öresund/till Danmark och Tyskland av vikt för Skånes relationer med 

omvärlden. Däremot anses flygplatser mindre viktiga för att dra nytta av det geografiska läget.  

Region Skåne håller med om vikten av att lyfta Skåne som gränsregion och 

utveckla de fördelar som det geografiska läget innefattar, särskilt inom 

transport och vår relation till grannländer och -regioner. Inför 

granskningsskedet har omvärldsperspektivet i regionplanen utvecklats, 

bland annat genom nya kartor som illustrerar Skånes relation till 

omvärlden. 

 

Strukturkarta 

Följande aktörer har lämnat övergripande synpunkter beträffande avsnittet Strukturkarta: 

Halmstad kommun, Bromölla kommun, Hässleholms kommun, Hörby kommun, Osby 

kommun, Kristianstads kommun, Östra Göinge kommun, Båstad kommun, Region Kronoberg, 

Servicenämnden, Höörs kommun, Kävlinge kommun, Bjuvs kommun, Helsingborgs stad, 

Höganäs kommun, Klippans kommun, Perstorps kommun, Svalövs kommun, Åstorps kommun, 

Ängelholms kommun, Örkelljunga kommun, Trelleborgs kommun och Eslövs kommun.  
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Sammanfattningsvis handlar inkomna synpunkter om att strukturkartan bör bli tydligare 

beträffande nuläge och framtid samt att den gemensamma utvecklingsinriktningen för Skåne 

bör synliggöras. Aktörer utanför Skåne anser att de funktionella sambanden och kopplingarna 

till angränsande län och kommuner bör beskrivas mer. En del aktörer önskar större 

detaljeringsgrad samtidigt som andra aktörer tvärtom förespråkar att man håller sig på en 

regionalt överskådlig nivå. Vidare påpekas att beskrivningar av tillväxtmotorer, regionala 

kärnor och lokala kärnor samt andra mindre orter och landsbygd bör viktas lika och ges 

utrymme i text och karta.  

*** 

Halmstad kommun anser att det är positivt att Halmstad visas som tillväxtmotor men påpekar 

att regionplanen bör kompletteras beträffande utbytet och relationen med Halland och 

Halmstad i synnerhet.  

Region Skåne håller med om att utbytet med grannregionerna är viktigt 

och något som bör synliggöras i planen. Granskningshandlingen har 

kompletterats med en tydligare koppling till grannregionerna, dels genom 

en ny illustration av mellanregionala samband under den utvecklade 

trenden Globalisering och ökad regional integration, dels med hänvisning 

till samverkansplattformen Regionsamverkan Sydsverige under 

planeringsstrategin Stärka Skånes relationer med omvärlden. 

 

Bromöllas, Hässleholms, Hörbys, Osbys, Kristianstads och Östra Göinges kommuner i Skåne 

Nordost anser att regionplanen bör kompletteras med planerade och framtida satsningar och 

att kartan bör peka på hur Skåne ska utvecklas till 2040. Vidare anser samtliga kommuner i 

Skåne Nordost att det är oklart hur definitionerna ”större stad”, ”mindre orter” 

och ”mellanstora orter” relaterar till strukturkartans nivåer. 

Region Skåne uppskattar synpunkterna och strukturkartan har 

omarbetats till granskningsversionen, både till innehåll, visualisering och 

tillhörande texter. Det framgår i kartan och tillhörande kriterier vad som 

är förslag eller befintliga satsningar. Granskningsversionen har även 

kompletterats med en karta som visar en utblick mot 2050 och som 

grundas i de utmaningar som regionplanen identifierat samt på en möjlig 

utveckling för Skåne om regionplanens strategier genomförs.  

 

Båstad kommun anser att visionerna för 2040 med utblick mot 2050 bör utvecklas och 

förtydligas i strukturkartan.  

Region Skåne instämmer och strukturkartan har omarbetats till 

granskningshandlingen till Regionplan för Skåne 2022–2040, både till 

innehåll, visualisering och tillhörande texter. Det framgår i kartan och 

tillhörande kriterier vad som är förslag eller befintliga satsningar. Vidare 

har granskningsversionen har kompletterats med en karta med tillhörande 

beskrivning som visar en utblick mot 2050 och som grundas i de 

utmaningar som regionplanen identifierat samt på en möjlig utveckling för 

Skåne om regionplanens strategier genomförs.  

Region Kronoberg anser att regionplanen bör kompletteras med en beskrivning av relationen 

kring de funktionella sambanden till omgivande regioner och tydligare synliggöra kopplingen 

till angränsande län och kommuner.  

Region Skåne håller med om att utbytet med grannregionerna är viktigt 

och något som bör synliggöras i planen. Granskningshandlingen har 

kompletterats med en tydligare koppling till grannregionerna, dels genom 

en ny illustration av mellanregionala samband under den utvecklade 
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trenden Globalisering och ökad regional integration, dels med hänvisning 

till samverkansplattformen Regionsamverkan Sydsverige under 

planeringsstrategin Stärka Skånes relationer med omvärlden. 

 

Servicenämnden anser att strukturkartan i framtida regionplaner skulle kunna peka ut vilken 

typ av vård- och verksamhetsutbud som bör finnas på olika platser. 

Synpunkten uppskattas och lokalisering av vård- och 

verksamhetsutbud är ett område som kan ingå i framtida regionplaner, 

gärna i nära samverkan med berörda verksamheter i Region Skåne.  

 

Höörs kommun anser att det finns behov av att beskriva mindre orter och landsbygd i relation 

till strukturkartan, i synnerhet orter med järnvägsstation eller expressbusshållplats. Vidare 

anser Höörs kommun att tillväxtmotorer, regionala kärnor och lokala kärnor bör presenteras 

på samma skalnivå, det vill säga den regionala skalan. 

Region Skåne instämmer och i granskningsversionen av regionplanen har 

de lokala kärnorna utvecklats och omarbetats till strategiska noder som 

utöver centralorter även innefattar viktiga serviceorter, 

kollektivtrafiknoder och noder för vandring och cykling. Detta för att 

nyansera bilden av den flerkärniga skånska ortstrukturen genom att 

synliggöra fler orter som är viktiga för landsbygden och sitt omland. De 

strategiska noderna ska utgöra underlag för fortsatt planering på 

kommunal och regional nivå. 

 

Bjuvs, Helsingborgs, Höganäs, Klippans, Perstorps, Svalövs, Åstorps, Ängelholms och 

Örkelljungas kommuner i Familjen Helsingborg anser att strukturkartan bör utvecklas för att 

lyfta fram utvecklingsinriktningen för Skåne och att framtidsperspektivet framgår. Kommunerna 

ser gärna fler strukturkartor och framhåller att mark- och vattenanvändningskartan bör tas 

bort.  

Region Skåne instämmer och strukturkartan har omarbetats till 

granskningsversionen, både till innehåll, visualisering och tillhörande 

texter. Det framgår i kartan och tillhörande kriterier vad som är förslag 

eller befintliga satsningar. Granskningsversionen har även kompletterats 

med en karta som visar en utblick mot 2050 och som grundas i de 

utmaningar som regionplanen identifierat samt på en möjlig utveckling för 

Skåne om regionplanens strategier genomförs. Vidare har mark- och 

vattenanvändningskartan utgått ur planen.    

 

Kävlinge kommun anser att strukturkartans syfte bör förtydligas beträffande nuläge och 

framtid. Vidare anser Kävlinge kommun att strukturkartans beskrivningar är ojämna och bör 

hanteras likvärdigt för alla kategorier samt att karta och text bör stämma överens.  

Region Skåne instämmer och strukturkartan har omarbetats till 

granskningsversionen, både till innehåll, visualisering och tillhörande 

texter. Det framgår i kartan och tillhörande kriterier vad som är förslag 

eller befintliga satsningar. 

 

Bjuvs kommun anser att strukturkartan endast bör innehålla en strukturell nivå för att 

tydliggöra framtidsperspektivet.  
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Region Skåne uppskattar synpunkten. Strukturkartan har omarbetats till 

granskningsversionen, både till innehåll, visualisering och tillhörande 

texter.  

 

Trelleborgs kommun påpekar att det saknas en pil som beskriver och motsvarar den befintliga 

färjekopplingen till Litauen och Klaipeda via Trelleborgshamn. 

Region Skåne instämmer och synpunkten har åtgärdats i strukturkartan.  

 

Hässleholms kommun påpekar att strukturkartan bör visa Skånes attraktiva mångfald tydligare. 

Region Skåne uppskattar synpunkten och till granskningsversionen har 

strukturkartan reviderats och håller nu en mer detaljerad nivå än 

samrådsversionen. Bland annat har ortstrukturen förtydligats, lokala 

kärnor omarbetats till strategiska noder och grönstrukturen blivit mer 

omfattande.  

 

Eslövs kommun anser att strukturkartan inte synliggör MittSkåne och poängterar vikten av 

delregionala samarbeten och kopplingar i denna geografi. Eslövs kommun påpekar att 

kollektivtrafikkopplingen mellan Eslöv och Hörby bör synliggöras i kartan.  

Region Skåne uppskattar synpunkterna och sedan samrådsskedet har 

strukturkartan vidareutvecklats och konkretiserats. Lokala kärnor har 

omarbetats till strategiska noder och har brutits ner i fler orter utifrån ett 

funktionellt perspektiv. De funktioner som har beaktats handlar om 

tillgång till offentlig och privat service, kollektivtrafik samt tillgång till 

rekreation och besöksnäring genom Skåneleden och de regionala 

turistcykellederna. Även avsnitten om Grönstruktur och 

Transportinfrastruktur har fördjupats och konkretiseras. Region Skånes 

förhoppning är att regionplanen nu bättre ska fånga variationer och 

förutsättningar inom olika delar av Skåne. Vidare delar Region Skåne 

Eslövs kommuns inställning till vikten av mellankommunala samarbeten.   

I den tematiska kartan över viktiga kollektivtrafikstråk som kommunen 

syftar till, presenteras bara stråk som är utpekade i Region Skånes 

trafikförsörjningsprogram som regionalt, delregionalt och lokalt viktiga 

kollektivtrafikstråk. Regionplanen pekar inte ut nya prioriterade stråk.  

 

Den flerkärniga ortsstrukturen 

Följande aktörer har lämnat synpunkter beträffande avsnittet Den flerkärniga ortstrukturen: 

Bjuvs kommun, Helsingborgs stad, Höganäs kommun, Klippans kommun, Perstorps kommun, 

Svalövs kommun, Åstorps kommun, Ängelholms kommun, Örkelljungas kommun, Malmö 

stad, Bromölla kommun, Hässleholms kommun, Hörby kommun, Osby kommun, Kristianstads 

kommun, Östra Göinge kommun och Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden. 

Sammanfattningsvis handlar inkomna synpunkter om att flerkärnighetskonceptet bör 

aktualiseras och kompletteras beträffande orters olika roller och tydligare belysa och hantera 

Skånes skilda förutsättningar.  

*** 

Östra Göinge kommun önskar tillägg om orters potential som besöksnäringstillväxtmotor i ett 

lokalt, regionalt, nationellt och internationellt perspektiv. 
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Region Skåne håller med om att det är en intressant idé att inkludera 

orters potential som besöksnäringstillväxtmotor som ett möjligt sätt att 

synliggöra fler värden i regionplanen. Region Skåne bedömer dock att 

det i nuläget inte finns tillräckliga underlag och ser att det är ett 

potentiellt vidare arbete under genomförandet.  

Sedan samrådsversionen har de lokala kärnorna omarbetats till 

strategiska noder vilka inkluderar fler orter än bara centralorterna 

bland annat serviceorter och viktiga noder för vandring och cykling. De 

identifierade strategiska noderna ska utgöra ett underlag för fortsatt 

planering som kan vidareutvecklas i översiktsplaner och delregionala 

strukturplaner samt i det fortsatta löpande arbetet med regional fysisk 

planering. Region Skånes förhoppning är att omarbetningen ska utgöra 

en tydligare vägledning för Skånes kommuner. 

 

Bjuvs, Helsingborgs, Höganäs, Klippans, Perstorps, Svalövs, Åstorps, Ängelholms och 

Örkelljungas kommuner i Familjen Helsingborg anser att målsättning för tillväxtmotorer, 

regionala kärnorna och lokala kärnor bör tydliggöras beträffande hur de ska utvecklas och 

vilken funktion de ska fylla idag och i framtiden. Vidare påpekas att regionplanen bör stämma 

överens med Familjen Helsingborgs strukturplan.  

Region Skåne uppskattar synpunkterna och till granskningsversionen 

har flerkärnighetsbegreppet bearbetats och utvecklats, framför allt 

avseende de lokala kärnorna som omarbetats till strategiska noder som 

utöver centralorter nu även innefattar viktiga serviceorter, 

kollektivtrafiknoder och noder för vandring och cykling. Detta för att 

nyansera bilden av den flerkärniga skånska ortstrukturen genom att 

synliggöra fler orter som är viktiga för landsbygden och sitt omland. 

Kriterier för ortstrukturen har också förtydligats. Vidare håller inte 

regionplanen samma detaljeringsgrad som de delregionala 

strukturplanerna. 

 

Malmö stad anser att flerkärnighetskonceptet bör aktualiseras för att bättre stämma överens 

med den faktiska utvecklingen i regionen. Vidare bör regionens skilda förutsättningar belysas 

tydligare i nulägesbeskrivningar och planeringsstrategier. Malmö stad ser positivt på att 

Malmö pekas ut som nationell tillväxtmotor. 

Region Skånes analyser av Skånes ortsstruktur utifrån befolknings- och 

pendlingsdata visar att regionen har en robust flerkärnig ortsstruktur 

som präglas av ett flertal relativt starka kärnor. Samtidigt behöver de 

funktionella sambanden mellan västra och östra Skåne stärkas och det 

finns trender som pekar på att det finns en utveckling mot fåkärnighet i 

Skåne där Malmö får en allt större betydelse. Planen betonar därför att 

det är viktigt att fortsätta verka för att koppla samman Skånes 

tillväxtmotorer och regionala kärnor med varandra och omvärlden samt 

att verka för att de strategiska noderna kopplas samman med en eller 

flera regionala kärnor eller tillväxtmotorer så att effekterna av 

utvecklingen sprids till hela Skåne. 

Till granskningsversionen har flerkärnighetsbegreppet bearbetats och 

utvecklats, framför allt avseende de lokala kärnorna som omarbetats till 

strategiska noder som utöver centralorter nu även innefattar viktiga 

serviceorter, kollektivtrafiknoder och noder för vandring och cykling. 

Detta för att nyansera bilden av den flerkärniga skånska ortstrukturen 

genom att synliggöra fler orter som är viktiga för landsbygden och sitt 

omland.  
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Bromöllas, Hässleholms, Hörbys, Osbys, Kristianstads och Östra Göinges kommuner i Skåne 

Nordost anser att strukturkartan inte representerar Skånes flerkärnighet och bör kompletteras 

med betydelsefulla tätorter som inte är kommunhuvudorter. Vidare påpekas vikten av god 

trafikinfrastruktur i dessa tätorter för att möta Skånes befolkningsutveckling.  

Till granskningsversionen har flerkärnighetsbegreppet bearbetats och 

utvecklats, framför allt avseende de lokala kärnorna som omarbetats till 

strategiska noder. Dessa utgörs av viktiga serviceorter, 

kollektivtrafiknoder samt noder för vandring och cykling. Detta för att 

nyansera bilden av den flerkärniga skånska ortstrukturen och att 

synliggöra fler orter som är viktiga för landsbygden och sitt omland. 

Region Skånes förhoppning är att Strukturkartan nu bättre ska 

representera Skånes flerkärnighet. Region Skåne håller med om att god 

trafikinfrastruktur, även till mindre orter, är en förutsättning för att 

hela Skåne ska leva. Region Skånes ambition är att de identifierade 

strategiska noderna ska utgöra ett underlag för fortsatt planering som 

kan vidareutvecklas i översiktsplaner och delregionala strukturplaner 

samt i det fortsatta löpande arbetet med regional fysisk planering. De 

strategiska noderna ska också kunna utgöra underlag för fortsatt dialog 

och diskussioner om kommunala och regionala prioriteringar i syfte att 

möjliggöra ökad samordning av resurser och samplanering av 

samhällsviktig infrastruktur med bebyggelse, service och rekreation. 

 

Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden anser att beskrivningar av tillväxtmotorer, 

regionala- och lokala kärnor är tydliga och i viss mån identifierar utmaningar och åtgärder för 

utveckling.  

Synpunkten uppskattas och noteras. 

Skånes tillväxtmotorer i samspel med sitt omland 

Följande aktörer har lämnat synpunkter beträffande avsnittet Skånes tillväxtmotorer i samspel 

med sitt omland: Burlövs kommun och Sydöstra Skåne. 

Sammanfattningsvis handlar inkomna synpunkter om att det efterfrågas tydligare kriterier och 

definitioner kring tillväxtmotorer, regionala kärnor och lokala kärnor. Därutöver efterfrågas 

tydliggörande och identifiering av särskilda värden hos specifika kommuner.  

*** 

Burlövs kommun anser att tillväxtmotorer, regionala kärnor och lokala kärnor bör förtydligas 

och definieras för att övriga orter ska kunna utvecklas i samspel med dessa. Burlövs kommun 

utgår ifrån att Burlöv ingår i den nationella tillväxtmotorn Malmö-Lund.  

Region Skåne uppskattar synpunkterna och till granskningsversionen har 

flerkärnighetsbegreppet bearbetats och utvecklats, framför allt avseende 

de lokala kärnorna som omarbetats till strategiska noder, vilka utöver 

centralorter nu även innefattar viktiga serviceorter, kollektivtrafiknoder 

och noder för vandring och cykling. Detta för att nyansera bilden av den 

flerkärniga skånska ortstrukturen genom att synliggöra fler orter som är 

viktiga för landsbygden och sitt omland. Kriterier för ortstrukturen har 

också förtydligats. Arlöv utgör i regionplanen en strategisk nod.  
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Sydöstra Skåne anser att Sydöstra Skåne bör pekas ut som en grön tillväxtmotor på grund av 

dess värde som livsmedelsproducent, den relaterade besöksnäringen och för att balansera 

bilden av Skåne.  

Region Skåne håller med om att det är en intressant idé att inkludera 

gröna tillväxtmotorer som ett möjligt sätt att synliggöra fler värden i 

regionplanen. Region Skåne bedömer dock att det i nuläget inte finns 

tillräckliga underlag och ser att det är ett potentiellt vidare arbete under 

genomförandet. Sedan samrådsversionen har de lokala kärnorna 

omarbetats till strategiska noder vilka inkluderar fler orter än bara 

centralorterna bland annat serviceorter och viktiga noder för vandring 

och cykling. De identifierade strategiska noderna ska utgöra ett underlag 

för fortsatt planering som kan vidareutvecklas i översiktsplaner och 

delregionala strukturplaner samt i det fortsatta löpande arbetet med 

regional fysisk planering. Region Skånes förhoppning är att 

omarbetningen ska utgöra en tydligare vägledning för Skånes kommuner.  

 

 

Malmö och Lund som gemensam nationell tillväxtmotor 

 

Följande aktörer har lämnat synpunkter beträffande avsnittet Malmö och Lund som gemensam 

nationell tillväxtmotor: Bjuvs kommun, Helsingborgs stad, Höganäs kommun, Klippans 

kommun, Perstorps kommun, Åstorps kommun, Ängelholms kommun, Örkelljunga kommun, 

Malmö stad, Svedala kommun och Sydöstra Skåne. 

Sammanfattningsvis handlar inkomna synpunkter om att en del aktörer anser att Malmös roll 

som nationell tillväxtmotor bör stärkas medan andra aktörer anser att Helsingborg bör 

inkluderas och ses som nationell tillväxtmotor. Övriga synpunkter påpekar vikten av att stärka 

funktionella samband mellan tillväxtmotorerna och övriga delregioner.  

*** 

Bjuvs, Helsingborgs, Höganäs, Klippans, Perstorps, Åstorps, Ängelholms och Örkelljungas 

kommuner i Familjen Helsingborg anser att det inte finns underlag att peka ut Malmö-Lund 

som Skånes enda nationella tillväxtmotor, utan att Helsingborg bör inkluderas i denna 

kategorisering. Vidare påpekas vikten av att säkra utvecklingen av funktionella samband 

mellan nordvästra och sydvästra Skåne då Malmö-Lund pekas ut som nationell tillväxtmotor. 

Malmö och Lund identifieras i regionplanen som en gemensam nationella 

tillväxtmotor utifrån att Malmö och Lund med närliggande kommuner 

har störst befolkningskoncentration och befolkningstillväxt i Skåne. 

Malmö är en av Sveriges tre storstäder och Skånes klart största stad med 

en fjärdedel av regionens invånare, staden har även ett brett utbud av 

arbetstillfällen, kultur, handel och upplevelser. Det ger staden en unik 

dragningskraft. Lund har en framträdande roll inom högre utbildning, 

forskning, innovation och företagande. Tillsammans och med den starka 

kopplingen till Köpenhamn har orterna en stark tillväxtkraft och 

möjlighet att agera motor både regionalt och nationellt. Malmö har under 

lång tid kommit att bli en allt viktigare arbetsmarknad för hela Skåne.  

Inför granskningsskedet har regionplanen och Strukturkartan 

kompletterats med utblickskarta mot Skåne 2050 som illustrerar och lyfter 

fram en möjlig utveckling för Skåne om regionplanens 

planeringsstrategier genomförs. Kartan lyfter fram att tillväxtstråket i 

västra Skåne tillsammans med Köpenhamn och Helsingör har utvecklats 

till ett integrerat storstadsområde med global attraktivitet. Välfungerande 

infrastruktur och stärkt tillgänglighet, både mellan Skånes olika delar och 
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till omvärlden har varit en viktig förutsättning. Detta har även bidragit till 

att Skåne och Öresundsregionen utvecklats till en sammanhållen arbets- 

och bostadsmarknad utan märkbara administrativa gränser och att Skåne 

har knutits närmare sina grannregioner i Sydsverige och de andra svenska 

storstadsregionerna.   

Inför granskningsskedet har även kriterierna för ortsstrukturen 

förtydligats i regionplanen. Kriterierna för Malmö och Lund som en 

gemensam nationell tillväxtmotor utgörs av att: 

 Malmö utgör en storstad enligt SKR:s kommungruppsindelning 

(minst 200 000 invånare i tätorten). 

 Malmö och Lunds starkaste pendlingsrelationer är till varandra. 

 Lund har en framträdande roll inom högre utbildning, forskning, 

innovation och företaganden vilket framgår av att Lund är en av 

Nordens största student- och utbildningsstäder samt innehåller 

forskningsanläggningarna ESS och MAX IV av nationell och 

internationell betydelse. 

 Båda orterna uppfyller kriterierna för att utgöra tillväxtmotorer. 

Region Skåne håller med om vikten av att säkra utvecklingen av 

funktionellt samband mellan nordvästra och sydvästra Skåne. I 

utvecklingsinriktningen lyfts både fast förbindelse mellan Helsingborg och 

Helsingör samt uppgradering av Skånebanan och färdigställande av 

Västkustbanan som viktiga satsningar för att stärka sambanden mellan 

nordvästra och sydvästra Skåne. 

 

Malmö stad anser att det är positivt att Malmö pekas ut som nationell tillväxtmotor men 

påpekar att Malmös roll i regionen bör återspeglas och tydliggöras ytterligare.  

Region Skåne uppskattar synpunkten och till granskningsversionen av 

regionplanen har kriterierna för ortsstrukturen förtydligats, både utifrån 

roll och betydelse för regionen.  

 

Svedala kommun påpekar att Malmö-Lund som nationell tillväxtmotor har stor betydelse för 

Skånes utveckling och att detta bör utvecklas i regionplanen.  

Region Skåne uppskattar synpunkten och till granskningsversionen av 

regionplanen har kriterierna för ortsstrukturen förtydligats, både utifrån 

roll och betydelse för regionen.  

 

Sydöstra Skåne anser att texten i avsnittet bör kompletteras med hur tillväxtmotorerna och de 

regionala kärnorna ska kopplas till den expansiva storstadsregionen.  

Region Skåne uppskattar synpunkten och till granskningsversionen av 

regionplanen har kriterierna för ortsstrukturen förtydligats och 

beskrivningar av dess betydelse för regionen har utvecklats. Vidare har 

de mellanregionala sambanden utvecklats bland annat i avsnittet 

Planeringsförutsättningar. 
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Helsingborg 

Följande aktörer har lämnat synpunkter beträffande avsnittet Helsingborg: Bjuvs kommun, 

Helsingborg stad, Höganäs kommun, Klippans kommun, Perstorps kommun, Åstorps kommun 

och Örkelljunga kommun.  

*** 

Bjuvs, Helsingborgs, Höganäs, Klippans, Perstorps, Åstorps och Örkelljungas kommuner i 

Familjen Helsingborg anser att Helsingborgs funktion som logistiknod bör förtydligas och 

regionplanen bör därmed synliggöra Helsingborgs hamn ytterligare. 

Region Skåne instämmer i vikten av att hantera godsfrågor på regional 

nivå och till granskningsversionen har strukturkartan med tillhörande 

texter kompletterats och fördjupats. Bland annat har texten om hamnar 

utvecklats för att tydliggöra deras betydelse för Skåne och Sverige.   

Kristianstad-Hässleholm 

Följande aktörer har lämnat synpunkter beträffande avsnittet Kristianstad-Hässleholm: 

Bromölla kommun, Hässleholms kommun, Hörby kommun, Osby kommun, Kristianstads 

kommun och Östra Göinge kommun.  

Sammanfattningsvis handlar inkomna synpunkter om att Kristianstad-Hässleholms roll som 

tillväxtmotor bör utvecklas och att det bör föras ett resonemang om dess utvecklingspotential 

inom destinationsutveckling.   

*** 

Kristianstad kommun anser att regionplanen bör visa kommunens potential som tillväxtmotor 

inom destinationsutveckling. Vidare påpekar Kristianstad kommun att det signalvärde som 

regionplanen förmedlar till aktörer måste vara lika för hela Skåne och således bör Region 

Skåne ta hänsyn till de synpunkter som lämnats under kommundialogen avseende 

tillväxtmotorn Kristianstad-Hässleholm.  

Region Skåne håller med om att det är en intressant idé att undersöka 

tillväxtmotorer inom destinationsutveckling som ett möjligt sätt att 

synliggöra fler värden i regionplanen. Region Skåne bedömer dock att det 

i nuläget inte finns tillräckliga underlag och ser att det är ett potentiellt 

vidare arbete under genomförandet tillsammans med kommunerna. Sedan 

samrådsversionen har de lokala kärnorna omarbetats till strategiska 

noder, vilka inkluderar fler orter än bara centralorterna bland annat 

serviceorter och viktiga noder för vandring och cykling. De identifierade 

strategiska noderna ska utgöra ett underlag för fortsatt planering som kan 

vidareutvecklas i översiktsplaner och delregionala strukturplaner samt i 

det fortsatta löpande arbetet med regional fysisk planering. Region Skånes 

förhoppning är att omarbetningen ska utgöra en tydligare vägledning för 

Skånes kommuner.  

 

Bromöllas, Hässleholms, Hörbys, Osbys, Kristianstads och Östra Göinges kommuner i Skåne 

Nordost påpekar att tillväxtmotorn Kristianstad-Hässleholm ska ha samma storlek på 

beteckningen som övriga tillväxtmotorer. Vidare anser samtliga kommuner i Skåne Nordost att 

regionplanens ambition kring Kristianstad-Hässleholm bör stärkas och förtydligas angående 

behov av fysisk planering för att tillväxtmotorn ska kunna stärka södra Sverige. 

Region Skåne uppskattar synpunkterna. Till granskningsversionen har 

strukturkartan utvecklats och revidering av beteckning för Kristianstad 

och Hässleholm som gemensam tillväxtmotor har gjorts efter ovannämnd 

synpunkt. Vidare har text om Kristianstad och Hässleholm som gemensam 

tillväxtmotor vidareutvecklats med stöd från Skåne Nordosts yttrande.  
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Hässleholms kommun anser att annat än städer bör pekas ut som tillväxtmotorer eller noder för 

att bättre synliggöra Skånes potential och kvalitéer. Hässleholms kommun ser gärna att 

Hovdala pekas ut som nationell eller europeisk tillväxtmotor. Vidare anser Hässleholms 

kommun att de blåa strukturerna bör lyftas ytterligare i regionplanen. 

Region Skåne uppskattar synpunkterna och till granskningsversionen har 

flerkärnighetsbegreppet bearbetats och utvecklats, framför allt avseende 

de lokala kärnorna som omarbetats till strategiska noder som utöver 

centralorter nu även innefattar viktiga serviceorter, kollektivtrafiknoder 

och noder för vandring och cykling. Detta för att nyansera bilden av den 

flerkärniga skånska ortstrukturen genom att synliggöra fler orter som är 

viktiga för landsbygden och sitt omland.    

 

Skånes regionala kärnor i samspel med sitt omland 

Följande aktörer har lämnat synpunkter beträffande avsnittet Skånes regionala kärnor i samspel 

med sitt omland: Sydöstra Skåne. 

*** 

Sydöstra Skåne anser att det är positivt att regionplanen förtydligar de regionala kärnornas 

roll. 

Region Skåne uppskattar den positiva återkopplingen.  

Ystad 

Följande aktörer har lämnat synpunkter beträffande avsnittet Ystad: Sydöstra Skåne. 

*** 

Sydöstra Skåne anser att Ystads roll som regional kärna behöver stöttas genom satsningar 

inom utbyggd infrastruktur. Vidare anser Sydöstra Skåne att det är positivt att kapacitetsbristen 

på Ystad-Österlenbanan identifierats men påpekar att kapacitetsbristen på E65 också är en 

utmaning.  

Region Skåne uppskattar synpunkterna och vill också informera om att 

kapacitetsbristen på E65 är en fråga för den nationella 

transportinfrastrukturplanen och tas upp i yttrande till regeringen. 

Frågar behandlas vidare i positionspapperen Skånes utgångspunkter.  

Landskrona och Trelleborg 

Följande aktörer har lämnat synpunkter beträffande avsnittet Landskrona och Trelleborg: 

Landskrona stad.  

*** 

Landskrona stad anser att Landskrona och Trelleborg bör presenteras under varsin rubrik i 

beskrivningen av regionala kärnor. Vidare anser Landskrona stad att beskrivningen av 

Landskrona bör utvecklas för att tydligare beskriva stadens attraktiva läge.  

Region Skåne instämmer och i granskningsversionen presenteras 

Landskrona under egen rubrik och beskrivningen har utvecklats för att 

tydliggöra stadens attraktiva läge.  
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Ängelholm som potentiell regional kärna 

Följande aktörer har lämnat synpunkter beträffande avsnittet Ängelholm som potentiell regional 

kärna: Lunds universitet, Helsingborg stad, Åstorps kommun, Ängelholm kommun och Båstad 

kommun.  

Sammanfattningsvis handlar inkomna synpunkter om att samtliga aktörer är positiva till 

utpekandet av Ängelholm som regional kärna.  

*** 

Lunds universitet undrar vilka aktörer som deltagit i samrådsförfarandet som texten syftar till 

på sida 35. 

Skånes flerkärnighet diskuterades under samrådstiden med framförallt 

kommunerna i Skåne. Under våren 2021 arrangerade Region Skåne 

tematiska workshoppar, varav en fokuserade särskilt på flerkärnighet och 

ortsstruktur. Syftet med workshopparna var att få stöd i arbetet att 

vidareutveckla planförslaget inför granskningsskedet.  

 

Helsingborgs stad och Ängelholms kommun anser att Ängelholm bör pekas ut som regional 

kärna. Detta på grund av ortens storlek och betydelse för sitt omland.  

Region Skåne instämmer och i granskningsversionen identifieras 

Ängelholm som regional kärna utifrån sitt utbud av arbetstillfällen, 

näringsliv, handel och service. Stadens geografiska läge med närhet till 

Helsingborg, Danmark och Halland tillsammans med god infrastruktur i 

form av Västkustbanan, E6:an och Ängelholm-Helsingborg Airport gör 

också att Ängelholm är ett viktigt regionalt nav i regionen.  

 

Åstorps kommun ställer sig positiva till att Ängelholm pekas ut som regional kärna. Detta 

eftersom det kan skapa synergieffekter exempelvis beträffande arbetstillfällen. 

Region Skåne instämmer och i granskningsversionen identifieras 

Ängelholm som regional kärna utifrån sitt utbud av arbetstillfällen, 

näringsliv, handel och service. Stadens geografiska läge med närhet till 

Helsingborg, Danmark och Halland tillsammans med god infrastruktur i 

form av Västkustbanan, E6:an och Ängelholm-Helsingborg Airport gör 

också att Ängelholm är ett viktigt regionalt nav i regionen.  

 

Båstad kommun ställer sig positiva till att Ängelholm pekas ut som regional kärna. Detta 

eftersom det ökar den geografiska spridningen av regionala kärnor samt kan tydliggöra 

kopplingen till Halland.  

Region Skåne instämmer och i granskningsversionen identifieras 

Ängelholm som regional kärna utifrån sitt utbud av arbetstillfällen, 

näringsliv, handel och service. Stadens geografiska läge med närhet till 

Helsingborg, Danmark och Halland tillsammans med god infrastruktur i 

form av Västkustbanan, E6:an och Ängelholm-Helsingborg Airport gör 

också att Ängelholm är ett viktigt regionalt nav i regionen.  

Lokala kärnor 

Följande aktörer har lämnat synpunkter beträffande avsnittet Lokala kärnor: Bjuvs kommun, 

Båstad kommun, Helsingborgs stad, Höganäs kommun, Klippans kommun, Perstorps kommun, 

Åstorps kommun, Ängelholms kommun, Örkelljunga kommun, Svalövs kommun, Lunds 
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kommun, Höörs kommun, Eslövs kommun, Lomma kommun, Kristianstads kommun, Sydöstra 

Skåne, Vänsterpartiet i Skåne, Vellinge kommun och Landskrona stad.  

Sammanfattningsvis handlar inkomna synpunkter om att utpekandet av lokala kärnor bör 

grundas i en analys och att det finns fler orter än kommunhuvudorterna som fyller viktiga 

funktioner för sitt omland. I ett långsiktigt perspektiv bör de lokala kärnorna ges utrymme att 

utvecklas och inte bara upprätthållas.   

*** 

Bjuvs, Båstads, Helsingborgs, Höganäs, Klippans, Perstorps, Åstorps, Ängelholms och 

Örkelljungas kommuner i Familjen Helsingborg anser att bedömningsgrunderna för utpekandet 

av lokala kärnor bör förtydligas och ses över för att stämma överens med de orter som pekas ut 

i Familjen Helsingborgs strukturplan.  

Till granskningsversionen har flerkärnighetsbegreppet bearbetats och 

utvecklats, framför allt avseende de lokala kärnorna som omarbetats till 

strategiska noder som utöver centralorter nu även innefattar viktiga 

serviceorter, kollektivtrafiknoder och noder för vandring och cykling. 

Detta för att nyansera bilden av den flerkärniga skånska ortstrukturen 

genom att synliggöra fler orter som är viktiga för landsbygden och sitt 

omland. Vidare håller inte regionplanen samma detaljeringsgrad som 

hörnens strukturplaner. 

 

Svalövs kommun anser att det är positivt att kommunhuvudorterna synliggörs men anser att de 

bör ses över och kompletteras eftersom det finns fler orter som fyller viktiga funktioner. 

Till granskningsversionen har flerkärnighetsbegreppet bearbetats och 

utvecklats, framför allt avseende de lokala kärnorna som omarbetats till 

strategiska noder som utöver centralorter nu även innefattar viktiga 

serviceorter, kollektivtrafiknoder och noder för vandring och cykling. 

Detta för att nyansera bilden av den flerkärniga skånska ortstrukturen 

genom att synliggöra fler orter som är viktiga för landsbygden och sitt 

omland.   

 

Lunds kommun anser att det finns fler orter än kommunhuvudorterna som har stor betydelse för 

sitt omland och som möjligtvis bör pekas ut som lokala kärnor. 

Till granskningsversionen har flerkärnighetsbegreppet bearbetats och 

utvecklats, framför allt avseende de lokala kärnorna som omarbetats till 

strategiska noder som utöver centralorter nu även innefattar viktiga 

serviceorter, kollektivtrafiknoder och noder för vandring och cykling. 

Detta för att nyansera bilden av den flerkärniga skånska ortstrukturen 

genom att synliggöra fler orter som är viktiga för landsbygden och sitt 

omland. 

 

Höörs kommun anser att det är positivt att lokala kärnor pekas ut men påpekar att det saknas 

beskrivning av de lokala kärnornas betydelse och att regionplanen bör differentiera mellan 

olika typer av lokala kärnor. Vidare påpekar Höörs kommun vikten av samband mellan olika 

lokala kärnor och regionala kärnor och att det tydligare bör framgå att alla nivåer i 

strukturkartan har betydelse för den regionala utvecklingen. Höörs kommun anser att 

regionplanen bör beskriva hur Region Skåne, utifrån sina verksamheter, ska bidra till att de 

lokala kärnorna utvecklas.  

Till granskningsversionen har flerkärnighetsbegreppet bearbetats och 

utvecklats, framför allt avseende de lokala kärnorna som omarbetats till 
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strategiska noder som utöver centralorter nu även innefattar viktiga 

serviceorter, kollektivtrafiknoder och noder för vandring och cykling. 

Detta för att nyansera bilden av den flerkärniga skånska ortstrukturen 

genom att synliggöra fler orter som är viktiga för landsbygden och sitt 

omland. 

 

Eslövs kommun anser att de lokala kärnorna i sin nuvarande form inte fyller någon funktion 

och bör utvecklas. Vidare anser Eslövs kommun att det finns andra orter som har stor betydelse 

för sitt omland och att valet av lokala kärnor därmed bör ses över. Beskrivningen av lokala 

kärnor bör vara mer nyanserad samt differentiera mellan olika typer av lokala kärnor. 

Till granskningsversionen har flerkärnighetsbegreppet bearbetats och 

utvecklats, framför allt avseende de lokala kärnorna som omarbetats till 

strategiska noder som utöver centralorter nu även innefattar viktiga 

serviceorter, kollektivtrafiknoder och noder för vandring och cykling. 

Detta för att nyansera bilden av den flerkärniga skånska ortstrukturen 

genom att synliggöra fler orter som är viktiga för landsbygden och sitt 

omland. 

 

Lomma kommun anser att det inte räcker att endast peka ut kommunhuvudorterna som lokala 

kärnor och menar vidare att exempelvis Bjärred bör vara en lokal kärna.  

Till granskningsversionen har flerkärnighetsbegreppet bearbetats och 

utvecklats, framför allt avseende de lokala kärnorna som omarbetats till 

strategiska noder som utöver centralorter nu även innefattar viktiga 

serviceorter, kollektivtrafiknoder och noder för vandring och cykling. 

Detta för att nyansera bilden av den flerkärniga skånska ortstrukturen 

genom att synliggöra fler orter som är viktiga för landsbygden och sitt 

omland. 

 

Kristianstads kommun anser att det finns fler orter än kommunhuvudorterna som har stor 

betydelse för sitt omland och som möjligtvis bör pekas ut som lokala kärnor. Exempelvis bör 

Arkelstorp och Degeberga pekas ut som lokala kärnor då de har stor utvecklingspotential.  

Till granskningsversionen har flerkärnighetsbegreppet bearbetats och 

utvecklats, framför allt avseende de lokala kärnorna som omarbetats till 

strategiska noder som utöver centralorter nu även innefattar viktiga 

serviceorter, kollektivtrafiknoder och noder för vandring och cykling. 

Detta för att nyansera bilden av den flerkärniga skånska ortstrukturen 

genom att synliggöra fler orter som är viktiga för landsbygden och sitt 

omland. Arkelstorp och Degeberga är med som strategiska noder 

(serviceorter) i strukturkartan. 

 

Sydöstra Skåne anser att valet av lokala kärnor bör grundas i en analys över vilka orter som 

fyller funktionen av en lokal kärna i relation till sitt omland. Vidare bör beskrivningen av de 

lokala kärnorna utvecklas och förtydligas deras utbud och funktion samt belysa deras 

utvecklingspotential. Exempelvis bör formuleringen ”upprätthålla” ändras till ”utveckla” (sida 

44). Om regionplanen fortsättningsvis endast pekar ut kommunhuvudorterna bör dessa 

benämnas som just detta. 

Sedan samrådsversionen har de lokala kärnorna omarbetats till strategiska 

noder vilka inkluderar fler orter än bara centralorterna bland annat 

serviceorter och viktiga noder för vandring och cykling. De identifierade 

strategiska noderna ska utgöra ett underlag för fortsatt planering som kan 
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vidareutvecklas i översiktsplaner och delregionala strukturplaner samt i 

det fortsatta löpande arbetet med regional fysisk planering. Region Skånes 

förhoppning är att omarbetningen ska utgöra en tydligare vägledning för 

Skånes kommuner. 

 

Vänsterpartiet i Skåne anser att de lokala kärnorna inte bara ska upprätthålla grundläggande 

service utan ges möjlighet till utveckling.  

Till granskningsversionen har flerkärnighetsbegreppet bearbetats och 

utvecklats, framför allt avseende de lokala kärnorna som omarbetats till 

strategiska noder som utöver centralorter nu även innefattar viktiga 

serviceorter, kollektivtrafiknoder och noder för vandring och cykling. 

Detta för att nyansera bilden av den flerkärniga skånska ortstrukturen 

genom att synliggöra fler orter som är viktiga för landsbygden och sitt 

omland. 

 

Vellinge kommun anser att det finns fler orter än kommunhuvudorterna som har stor betydelse 

för sitt omland och som möjligtvis bör pekas ut som lokala kärnor. Valet av lokala kärnor bör 

grundas i en analys över vilka orter som fyller funktionen av en lokal kärna i relation till sitt 

omland. Vidare anser Vellinge kommun att regionplanens framåtsyftande ansats inte är 

förenlig med att endast peka ut kommunhuvudorterna.  

Sedan samrådsversionen har de lokala kärnorna omarbetats till strategiska 

noder vilka inkluderar fler orter än bara centralorterna bland annat 

serviceorter och viktiga noder för vandring och cykling. De identifierade 

strategiska noderna ska utgöra ett underlag för fortsatt planering som kan 

vidareutvecklas i översiktsplaner och delregionala strukturplaner samt i 

det fortsatta löpande arbetet med regional fysisk planering. Region Skånes 

förhoppning är att omarbetningen ska utgöra en tydligare vägledning för 

Skånes kommuner. 

 

Landskrona stad anser att Asmundtorp bör pekas ut som övrig nod i kartorna då orten fyller en 

viktig funktion för sitt omland. 

Till granskningsversionen har flerkärnighetsbegreppet bearbetats och 

utvecklats, framför allt avseende de lokala kärnorna som omarbetats till 

strategiska noder som utöver centralorter nu även innefattar viktiga 

serviceorter, kollektivtrafiknoder och noder för vandring och cykling. 

Detta för att nyansera bilden av den flerkärniga skånska ortstrukturen 

genom att synliggöra fler orter som är viktiga för landsbygden och sitt 

omland. Asmundtorp är utpekad som strategisk nod i strukturkartan.  

Blågrön infrastruktur 

Följande aktörer har lämnat synpunkter beträffande avsnittet Blågrön infrastruktur: Höörs 

kommun, Eslövs kommun, Havs- och vattenmyndigheten, Båstad kommun, Svedala kommun, 

Lunds kommun och Landskrona stad. 

Sammanfattningsvis handlar inkomna synpunkter om att det är positivt att regionplanen lyfter 

och hanterar blågrön infrastruktur men att avsnittet bör utvecklas och förtydligas beträffande 

vad som pekas ut och varför. Kartan anses även vara för schematisk och avspeglar på så vis inte 

den verkliga geografin.  

I granskningshandlingen heter avsnittet Den regionala grönstrukturen. 
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*** 

 

Höörs kommun anser att det är positivt att regionplanen lyfter den blågröna infrastrukturen på 

en strategisk nivå. Höörs kommun anser att vikten av den blågröna infrastrukturen bör framgå 

tydligare i text och strukturkarta. Kartan bör justeras så att den kan läsas geografiskt och inte 

bara schematiskt.  

Region Skåne instämmer och till granskningsversionen har strukturkartan 

utvecklats. Gällande den regionala grönstrukturen har områden och stråk 

som pekas ut blivit mer geografiska och speglar tydligare de lager som 

redovisas i temakartan för grönstrukturen. En djupare beskrivning av 

lagren som visas, varför de är viktiga och vad de innehåller finns nu i en 

kompletterande text bredvid kartan. 

 

Eslövs kommun anser att det är positivt att regionplanen lyfter den blågröna infrastrukturen 

men anser att kartan är svår att använda eftersom den är schematisk. Det som beskrivs 

som ”prioriterade gröna samband som behövs för att binda samman områdena” (sida 45) är 

inte förankrade i den verkliga geografin och är inte realistiska för Eslövs kommun att arbeta 

med. 

Region Skåne uppskattar synpunkten och till granskningsversionen har 

strukturkartan utvecklats. Gällande den regionala grönstrukturen har 

områden och stråk som pekas ut blivit mer geografiska och speglar 

tydligare de lager som redovisas i temakartan för grönstrukturen. En 

djupare beskrivning av lagren som visas, varför de är viktiga och vad de 

innehåller finns nu i en kompletterande text bredvid kartan. 

 

Havs- och vattenmyndigheten anser att underlaget för strukturkartan bör ses över och en del 

naturskyddade områden på nationell nivå verkar ej vara inkluderade (sida 45). 

Region Skåne uppskattar synpunkten och till granskningsversionen har 

strukturkartan utvecklats. Gällande den regionala grönstrukturen har 

områden och stråk som pekas ut blivit mer geografiska och speglar 

tydligare de lager som redovisas i temakartan för grönstrukturen. 

Fortsättningsvis är grönstrukturen i strukturkartan en förenklad bild av 

de kartor som presenteras under det tematiska avsnittet för Grönstruktur 

där både nationalparker och naturreservat återfinns.  

 

Svedala kommun poängterar att utpekandet av gröna rekreationsområden i Svedala kommun 

kan komma att innebära stora utmaningar och restriktioner för Svedala kommun beträffande 

ianspråktagandet av mark. Svedala kommun ställer sig inte bakom det ansvaret och den 

inriktningen. 

Region Skåne uppskattar synpunkten och vill förtydliga att underlaget i 

strukturkartan inte är geografiskt exakt. Det är en förenkling av och utgår 

från kartan som visar Skånes grönstruktur, vilken är uppbyggd av 

underlag från Länsstyrelsens värdetrakter, Skåneleden, Skånska 

landskaps friluftsområden och de fyra skånska hörnsamarbetenas 

strukturkartor. Strukturkartan är uppdaterad till granskningsversionen 

och områdena som är utpekade är nu mer geografiskt korrekta. 
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Lunds kommun anser att det regionala perspektivet kan förstärkas och att avsnittet kan ha ett 

tydligare fokus på tillgänglighet och sammanlänkning av områden, exempelvis 

rekreationsområden men även mellan stad och landsbygd.  

Region Skåne håller med om att det är av stor vikt att synliggöra 

kopplingen mellan stad och landsbygd. Under tematiskt avsnitt för 

Grönstruktur har det förtydligats att de områden och stråk som pekats ut i 

kartan innehåller både rekreativa och ekologiska värden. Att utgå från 

fysiska uttryck i landskapet så som vattendrag, trädalléer eller andra 

gröna fragment kan skapa möjligheter att hitta nya vandrings-och 

cykelleder för att bättre knyta samman och tillgängliggöra landskapet. 

 

Landskrona stad anser att Ven bör pekas ut i strukturkartan för blågrön infrastruktur och 

poängterar att Ven har stora natur-, kultur- och rekreationsvärden.  

Region Skåne instämmer och förändringen har åtgärdats efter 

kommunens synpunkt. 

Transportinfrastruktur 

Följande aktörer har lämnat synpunkter beträffande avsnittet Transportinfrastruktur: Lunds 

kommun, Landskrona stad, Eslövs kommun, Höörs kommun, Sydöstra Skåne, Bromölla 

kommun, Hässleholms kommun, Hörby kommun, Osby kommun, Kristianstads kommun, Östra 

Göinge kommun, Region Blekinge, Burlövs kommun, Svedala kommun, Bjuvs kommun, 

Helsingborgs stad, Höganäs kommun, Klippans kommun, Perstorps kommun, Åstorps 

kommun, Ängelholms kommun, Örkelljunga kommun, Vänsterpartiet i Skåne och Trelleborgs 

kommun.  

Sammanfattningsvis handlar inkomna synpunkter om att regionplanen behöver vara tydligare 

kring hur transportinfrastrukturen bör utvecklas för att målbilden ska nås samt att regionplanen 

behöver vikta alla tillväxtmotorer och regionala kärnor lika angående 

transportinfrastrukturstråk. Vidare påpekas att det vore bra med en diskussion kring de olika 

regionala flygplatsernas funktion, hur de kompletterar varandra samt vilka ambitioner som finns 

ur ett regionalt utvecklingsperspektiv. Kartan behöver överlag bli tydligare, exempelvis behöver 

markeringar av vägar och järnvägar framgå bättre. Vidare skulle det vara önskvärt att peka ut 

fler av de större infrastrukturstråk som är viktiga för att förbinda Skåne med omvärlden.  

*** 

Lunds kommun anser att regionplanen måste vara tydlig beträffande hur infrastrukturen bör 

utvecklas för att uppnå målbilden. Lunds kommun poängterar att infrastruktur och mobilitet 

hanteras tillsammans för att skapa ett hållbart samhälle, i städerna såväl som på landsbygden. 

Vidare påpekar Lunds kommun vikten av centralt placerade stationer i Lund och Hässleholm 

beträffande den nya stambanan och att regionplanen bör ta tydlig ställning i frågan.  

Region Skåne instämmer och inför granskningsskedet har strukturkarta 

med tillhörande text utvecklats avseende infrastruktur, bland annat 

genom att lyfta fram prioriterade nationella 

transportinfrastruktursatsningar. Strukturkartan lyfter också fram det 

som viktigt att den nya stambanan planeras samordnat med anslutande 

banor, med integrerade och centralt placerade stationer i Lund och i 

Hässleholm samt synkroniserat med den regionala tågtrafikens behov.  

Regionplanen belyser infrastrukturutveckling på en övergripande nivå i 

aktuell version och fördjupningar görs framförallt i relaterade regionala 

handlingsplaner, såsom den regionala transportinfrastrukturplanen och 

Region Skånes persontågsstrategi. Det är inte uteslutet att detta kan 

komma att förändras inför en aktualisering av regionplanen 
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nästkommande mandatperiod för att förenkla för den efterföljande 

planeringen. 

 

Landskrona stad anser att kartan är tydlig och grafiskt lättläst men att det bör göras 

förtydliganden avseende markeringar av vägar och järnvägar samt att övriga noder eller orter 

med god kollektivtrafik bör markeras.  

Region Skåne uppskattar återkopplingen och vill lyfta att strukturkartan 

har utvecklats och förtydligats till granskningsversion. Exempelvis har 

flerkärnighetsbegreppet bearbetats och utvecklats, framför allt avseende 

de lokala kärnorna som omarbetats till strategiska noder som utöver 

centralorter nu även innefattar viktiga serviceorter, kollektivtrafiknoder 

och noder för vandring och cykling. 

 

Eslövs kommun anser att regionplanen bör beskriva en helhetsbild av transportinfrastrukturen. 

Eslövs kommun uppskattar att kopplingen mellan Eslöv och Hörby finns med som ett viktigt 

transportinfrastrukturstråk men poängterar att det även bör vara utpekat i den tematiska kartan 

över viktiga kollektivtrafikstråk. Eslövs kommun vill framföra att det vore intressant med ett 

resonemang kring de skånska hamnarnas potential att vara sammankopplade sjövägen för att 

minska trycket på väg och järnväg.  

Region Skåne uppskattar synpunkterna och till granskningsversionen har 

transportinfrastrukturen utvecklats och förtydligats i strukturkartan, 

både i text och bild. I den tematiska kartan över viktiga 

kollektivtrafikstråk presenteras de stråk som är utpekade i Region Skånes 

trafikförsörjningsprogram som regionalt, delregionalt och lokalt viktiga 

kollektivtrafikstråk.  

Gällande sammankopplade hamnar uppskattar Region Skåne 

återkopplingen och vill lyfta en utredning som gjorts på ämnet, rapporten 

Förlängda sjöben: när- och kustsjöfartens potential. Rapporten handlar inte 

direkt om att koppla samman hamnarna i Skåne, utan om att den 

transport som idag kommer in via hamnarna men som har destination 

utanför länet skulle gå till en hamn närmare slutdestinationen. De 

utmaningar som lyfts i rapporten handlar främst om ekonomiska 

kvalitativa faktorer samt lastbilens flexibilitet i relation till sjöfarten. 

 

Höörs kommun anser att kartan är för schematiskt för att spegla det regionala perspektivet. 

Kartan är i sin nuvarande form svår att förstå då den pekar ut stråk för människor och gods 

och inte enskilda vägar eller järnvägar. Järnvägar bör visas med en egen symbol och 

järnvägsstationerna bör markeras. Vidare poängterar Höörs kommun att det inte finns någon 

logik i att markera alla flygplatser men bara stationer för höghastighetståg. 

Region Skåne instämmer i stort och strukturkartan har omarbetats till 

granskningsversionen, både till innehåll, visualisering och tillhörande 

texter. Då mark- och vattenanvändningskartan utgått ur planen har större 

fokus lagts på strukturkartan som nu är mer detaljerad och geografisk. 

Vidare är det fortfarande en strukturkarta och det är de övergripande 

strukturerna för Skånes utveckling mot 2040 som redovisas.  

 

Kristianstads kommun anser att de signalvärden som regionplanen förmedlar till aktörer måste 

vara lika för hela Skåne och således bör Region Skåne ta hänsyn till de synpunkter som lämnats 

under kommundialogen avseende infrastruktur E22.  
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Region Skåne uppskattar återkopplingen och strukturkartan har justerats 

i granskningshandling till Regionplan för Skåne 2022–2040, för att 

synliggöra E22:ans betydelse i enlighet med framförd synpunkt.  

 

Östra Göinge kommun önskar att betydelsen av väg 19/23-stråket genom Östra Göinge från 

E22 och Österlen/Kristianstad och E22 till E4 Markaryd/Växjö framgår tydligare. 

Region Skåne uppskattar återkopplingen och vill lyfta att strukturkartan 

har omarbetats till granskningsversionen, både till innehåll, visualisering 

och tillhörande texter. Gällande ovan nämnda stråk ingår samtliga i 

strukturkartan.  

 

Sydöstra Skåne anser att regionala och lokala kärnors koppling till stambanans stationer är 

viktigt att beakta för hela Skånes tillgång till stambanan och för resande till och från övriga 

Sverige. Vidare anser Sydöstra Skåne att transportinfrastrukturkartan bör peka ut fler av de 

större infrastrukturstråk som är viktiga för att förbinda Skåne med omvärlden och att texten om 

Skånes kopplingar mot Tyskland och Polen bör utvecklas. Vidare bör strukturkartan 

kompletteras med hamnen i Simrishamn och farleden från Simrishamn. Sydöstra Skåne anser 

att fler underlag bör ligga till grund för bedömning av satsningar som krävs inom 

transportinfrastruktur. Ystad-Österlenbanan bör utvecklas och regionplanen behöver tydligare 

visa dess betydelse. Vidare anser Sydöstra Skåne att Simrishamnsbanans etablering bör 

beaktas i regionplanen. Stråken Simrishamn-Tomelilla-Ystad-Malmö samt Simrishamn-

Tomelilla-Sjöbo-Lund/Malmö bör synliggöras i regionplanen.  

Region Skåne uppskattar synpunkterna och i granskningsversionen har 

strukturkartan utvecklats och förtydligats, både i text och bild. Stråket 

Ystad-Österlenbanan beskrivs nu tydligare utifrån sin betydelse för södra 

Skånes nationella och internationella tillgänglighet, inte minst genom 

kopplingen till Malmö och Köpenhamn och till den nya stambanan. Vidare 

har kopplingar som är viktiga för att förbinda Skåne med omvärlden 

utvecklats, både i strukturkartan och i den omarbetade omvärldskartan. 

Gällande hamnarna är det fortsatt de hamnar som ingår i transeuropeiska 

transportnätet (TEN-T) samt allmänna hamnar som pekas ut i 

strukturkartan.  

Region Skåne håller med om vikten av att lyfta betydelsen av de stråk som 

binder samman östra och västra Skåne i regionplanen. Ovan nämnda 

stråk ingår redan som viktiga regionala stråk i strukturkartan som även 

kompletterats med förtydligande text om Ystad- och Österlenbanan 

(Simrishamn-Tomelilla-Ystad-Malmö). Gällande Simrishamnsbanan 

framgår det av planen att interaktionen mellan östra och västra Skåne är 

låg vilket ställer krav på den fysiska planeringen att möjliggöra ökad 

rörlighet inom Skåne. Samtidigt bedöms Simrishamnsbanan inte vara 

nödvändig för att nå Region Skånes övergripande mål för 

kollektivtrafiken och ingår ej i persontågstrategi 2022–2040. Bland de 

kommuner som ingår i stråket finns idag olika inställning till behovet av 

spårbunden trafik i sträckningen. Vidare finns ett behov av en gemensam 

dialog med ambitionen att skapa en samstämmig bild av 

Simrishamnsbanans framtid.  

 

Region Blekinge påpekar avsaknaden av Sydostlänken och anser att sträckan bör omnämnas i 

regionplanen eftersom den ger bättre förutsättningar för godstrafik, stärker redundans och 

avlastning i Sydsveriges tågsystem samt erbjuder nya möjligheter för såväl studie- som 

arbetspendling över regiongränser.  
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Region Skåne uppskattar återkopplingen. I granskningsversionen 

omnämns nu Sydostlänken i strukturkartans tillhörande text om 

transportinfrastruktur.  

 

Bromöllas, Hässleholms, Hörbys, Osbys, Kristianstads och Östra Göinges kommuner i Skåne 

Nordost anser att det saknas kopplingar mellan Skåne och dess omland i kartan. Vidare anser 

samtliga kommuner i Skåne Nordost att planerade järnvägar bör markeras i kartan, exempelvis 

Sydostlänken. I planeringsprincipen ”Stärk tillgängligheten för gränsöverskridande 

persontransporter” (sida 66) saknas planering angående transporter österut vidare till Polen 

och Baltikum. Samtliga kommuner i Skåne Nordost påpekar att Åhus hamn och Karlshamns 

hamn samt deras farleder saknas i kartan. Objekt som finns med i Skånebilden bör redovisas 

som viktiga satsningar i text och markeras i kartan. Exempelvis dubbelspår Hässleholm-

Kristianstad, Sydostlänken, Europaväg 22, Riksväg 19, Riksväg 13, och Tvärleden.  

Region Skåne uppskattar synpunkterna och till granskningsversionen har 

omvärldskartan omarbetats för att tydligare synliggöra kopplingar mellan 

Skåne och sitt omland. Vidare har det tagits fram en ny karta som visar 

starka relationer för gods- och handelsflöden från och genom Skåne. Då 

mark- och vattenanvändningskartan har utgått ur planen ingår nu Åhus 

hamn med tillhörande beskrivning i strukturkartan. 

 

Burlövs kommun påpekar att planering och åtgärder som görs på Lommabanan inte försvårar 

för framtida station i Arlöv. Arlövs station bör pekas ut som framtida tågstation i regionplanen.  

Region Skåne uppskattar synpunkterna och i granskningsversionen har 

strukturkartan utvecklats och förtydligats, både i text och bild. Arlöv finns 

utpekad som strategisk nod i strukturkartan.  

 

Svedala kommun anser att regionplanen bör förtydliga flygets betydelse generellt och Malmö 

Airport i synnerhet.  

Region Skåne instämmer och i granskningsversionen har strukturkartan 

utvecklats och förtydligats, både i text och bild. Utvecklingsinriktningen 

har kompletterats med ett avsnitt som beskriver betydelsen av Skånes tre 

flygplatser för linjetrafik: Malmö Airport, Ängelholm-Helsingborg 

Airport samt Kristianstad-Österlen Airport. 

 

Bjuvs, Helsingborgs, Höganäs, Klippans, Perstorps, Åstorps, Ängelholms och Örkelljungas 

kommuner i Familjen Helsingborg anser att det vore bra med en diskussion kring de regionala 

flygplatsernas funktion, hur de kompletterar varandra samt vilka ambitioner man har ur ett 

regionalt utvecklingsperspektiv för dessa. 

Region Skåne instämmer och i granskningsversionen har strukturkartan 

utvecklats och förtydligats, både i text och bild. Utvecklingsinriktningen 

har kompletterats med ett avsnitt som beskriver betydelsen av Skånes tre 

flygplatser för linjetrafik: Malmö Airport, Ängelholm-Helsingborg 

Airport samt Kristianstad-Österlen Airport. 

 

Vänsterpartiet i Skåne poängterar den regionala vikten av nya stambanor. 

Region Skåne uppskattar återkopplingen och håller med om den regionala 

betydelsen av nya stambanor.  
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Trelleborgs kommun anser att behovet av transportinfrastruktur för godstransporter via 

Trelleborgs hamn bör lyftas i regionplanen.  

Region Skåne instämmer och strukturkartan har i granskningshandlingen 

kompletterats för att lyfta fram Malmö, Trelleborg, Ystad och 

Helsingborg som viktiga strategiska godsnoder.  

 

Tematiska fördjupningar 

Övergripande  

Följande aktörer har lämnat övergripande synpunkter beträffande de Tematiska 

fördjupningarna: Svedala kommun och Båstad kommun. 

Sammanfattningsvis handlar inkomna synpunkter om att aktörerna efterfrågar kompletteringar 

och förtydligande i textmaterialets innehåll såväl som kring skillnaderna mellan planförslagets 

olika avsnitt. Det poängteras att planeringsprinciperna inte bör ställa krav på kommunerna utan 

att dessa beslut tagits i samråd med de skånska kommunerna. Vidare föreslås att en 

behovsanalys kan göras för att belysa motstående intressen samt identifiera regionala och 

mellankommunala frågor.  

*** 

Svedala kommun anser att det krävs ökat fokus och tydlighet beträffande klimatpåverkan, 

övergripande regionala lösningar för godstransporter, större infrastrukturutbyggnad, hållbar 

regional pendling, grön- och blåstrukturer samt lokalisering av större anläggningar. 

Region Skåne instämmer och samtliga frågor som Svedala kommun lyfter 

har förtydligats i granskningshandlingen till Regionplan för Skåne 2022–

2040. 

 

Båstad kommun anser att texten tydligare behöver synliggöra skillnaderna mellan 

förutsättningar, antagna strategier och vad som är regionplanens förslag. Alternativt att 

förutsättningarna tydligare separeras och får ett eget avsnitt. 

Region Skåne uppskattar synpunkterna och den röda tråden har 

förtydligats genom hela regionplanen, från utmaning, planeringsstrategi, 

planeringsprincip till genomförande, både i text och genom hänvisning till 

respektive del. Det är Region Skåne förhoppning att detta ska tydliggöra 

logiken och förenkla för läsaren att se och följa sambandet mellan 

regionplanens olika delar.  

 

Kävlinge kommun anser att planeringsprinciper inte bör utformas på så vis att de lägger krav 

på de skånska kommunerna utan att ha föregåtts av gemensamma samtal och samsyn i 

frågorna. Kävlinge kommun påpekar att en behovsanalys kan göras för att synliggöra vilka 

behov som bör hanteras utifrån nuläge och målbild. En behovsanalys ger underlag att 

tydliggöra vilka frågor som bör hanteras inom ramen för regionplanen samt kan belysa 

motstående intressen. Det ger också förutsättning att identifiera gemensamma regionala eller 

mellankommunala frågor och på det sättet kan planen fungera som en plattform för att 

gemensamt se helheter, regionala utmaningar och möjligheter eller ge potential att agera kring 

gemensamma intressen och frågor som är strategiskt viktiga för Skåne. 

Region Skåne uppskattar synpunkterna och för att förtydliga 

regionplanens vägledande funktion och regionala och mellankommunala 

perspektiv i relation till kommunernas översiktsplanering har 
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regionplanens roll och ansvar utvecklats i granskningshandlingen, dels i 

avsnittet Planeringsförutsättningar, dels i avsnittet Genomförande och 

uppföljning.  

 

Bromöllas, Hässleholms, Hörbys, Osbys, Kristianstads och Östra Göinges kommuner i Skåne 

Nordost anser att planeringsprinciperna inte kan innehålla krav på att kommuner ska 

verkställa och finansiera framtida insatser och åtgärder som fastställts utan att kommunerna 

har ingått i beslutet.  

Region Skåne uppskattar synpunkten och för att förtydliga regionplanens 

vägledande funktion och regionala och mellankommunala perspektiv i 

relation till kommunernas översiktsplanering har regionplanens roll och 

ansvar utvecklats i granskningshandlingen, dels i avsnittet 

Planeringsförutsättningar, dels i avsnittet Genomförande och uppföljning.  

Bebyggelseutveckling 

Följande aktörer har lämnat övergripande synpunkter beträffande avsnittet 

Bebyggelseutveckling: Sydöstra Skåne, Bromölla kommun, Hässleholms kommun, Hörby 

kommun, Osby kommun, Kristianstads kommun, Östra Göinge kommun, Centerpartiet i Skåne, 

Kristianstad sjukhusstyrelse, Örkelljunga kommun, Lomma kommun, Hälso- och 

sjukvårdsnämnden och Helsingborgs stad.  

Sammanfattningsvis handlar inkomna synpunkter om att regionplanen behöver förtydliga 

sambandet mellan bebyggelseutveckling och infrastrukturutveckling. Vidare bör regionplanen 

förstärkas med planeringsprinciper som stödjer landsbygdsutveckling och det bör föras ett 

resonemang kring hur icke sammanhållen nybyggnation kan ske för utveckling av näringsliv 

och generationsboende på landsbygden. Regionplanen bör behandla framtida lokalisering av 

sjukvård då Region Skåne har rådighet i frågan och har stora möjligheter att konkret bidra till 

målet om ett flerkärnigt Skåne och motverka skillnader mellan stad och landsbygd och östra 

och västra Skåne. Lokalisering av och tillgång till regionalt viktiga funktioner som sjukvård, 

kulturinstitutioner, högre utbildning, energiproduktion och energiförsörjning lyfts som viktiga 

frågor att arbeta vidare med i regionplanen.  

*** 

Sydöstra Skåne anser att sambandet mellan bebyggelseutveckling och infrastrukturutveckling 

bör förtydligas och att planen ska beakta de skilda förutsättningarna i olika delar av Skåne. 

Sydöstra Skåne anser vidare att regionplanen bör förstärkas med planeringsprinciper som 

stödjer landsbygdsutveckling i Skåne. Sydöstra Skåne påpekar vikten av att arbeta vidare med 

lokalisering av och tillgång till regionalt viktiga funktioner. 

Region Skåne instämmer och har förtydligat sambandet mellan 

bebyggelseutveckling och kollektivtrafik i regionplanens 

Utvecklingsinriktning. De lokala kärnorna har i granskningshandlingen 

utvecklats och omarbetats till strategiska noder som utöver centralorter 

även innefattar viktiga serviceorter, kollektivtrafiknoder och noder för 

vandring och cykling. Planeringsprinciper som direkt stödjer 

landsbygdsutveckling finns bland annat i de tematiska avsnitten om 

Kollektivtrafik och Digital infrastruktur.  

 

Bromöllas, Hässleholms, Hörbys, Osbys, Kristianstads och Östra Göinges kommuner i Skåne 

Nordost anser att regionplanen behöver förstärkas med planeringsprinciper som stödjer 

landsbygdsutveckling i Skåne.  
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Region Skåne har valt att hantera landsbygdsutvecklingen integrerat i 

planförslaget och landsbygdsperspektivet har förtydligats i flera olika 

delar av granskningshandlingen. I regionplanens Utvecklingsinriktning har 

de lokala kärnorna utvecklats och omarbetats till strategiska noder som 

utöver centralorter även innefattar viktiga serviceorter, 

kollektivtrafiknoder och noder för vandring och cykling. 

Planeringsprinciper som direkt stödjer landsbygdsutveckling finns bland 

annat i de tematiska avsnitten för Kollektivtrafik och Digital infrastruktur. 

 

Centerpartiet i Skåne och Osby kommun anser att det bör föras resonemang kring hur icke 

sammanhållen nybyggnation kan ske för utveckling av näringsliv och generationsboende på 

landsbygden. 

Region Skåne har i planförslaget valt att fokusera på att stärka Skånes 

flerkärnighet och kopplingen mellan bebyggelseutveckling och 

kollektivtrafik, då detta bidrar till att uppfylla målen för 

färdmedelsfördelning och en hållbar markanvändning.  

 

Kristianstad sjukhusstyrelse anser att resonemangen i kapitlet tydligare skulle kunna knytas 

samman med strategier och mål för framtidens hälsosystem och dess strukturer. 

Synpunkten uppskattas och färdplanen för framtidens hälsosystem har 

lagts till i mål, planer och program och avsnittet Genomförande av 

regionplanen har uppdaterats utifrån Region Skånes roll som 

sjukvårdsaktör. Området behöver arbetas vidare med i det fortsatta 

arbetet med att utveckla regionplanen och det regionplaneuppdrag Region 

Skåne har. 

 

Örkelljunga kommun anser att regionplanen bör behandla framtida lokalisering av sjukvård.  

Region Skåne håller med om att lokalisering av sjukvård är 

strukturbildande och att regionplanen är en viktig plattform. Området 

behöver arbetas vidare med i det fortsatta arbetet med att utveckla den 

regionala fysiska planeringen. Färdplanen för framtidens hälsosystem har 

lagts till i mål, planer och program och avsnittet Genomförande av 

rgionplanen har uppdaterats utifrån Region Skånes roll som 

sjukvårdsaktör.  

 

Lomma kommun anser att regionplanen bör behandla framtida lokalisering av sjukvård. Vidare 

poängteras att Region Skåne har stora möjligheter att konkret bidra till målet om ett flerkärnigt 

Skåne och motverka skillnader mellan stad och landsbygd och östra och västra Skåne. 

Region Skåne håller med om att lokalisering av sjukvård är 

strukturbildande och att regionplanen är en viktig plattform. Området 

behöver arbetas vidare med i det fortsatta arbetet med att utveckla den 

regionala fysiska planeringen. Färdplanen för framtidens hälsosystem har 

lagts till i mål, planer och program och avsnittet Genomförande av 

regionplanen har uppdaterats utifrån Region Skånes roll som 

sjukvårdsaktör.  

Hälso- och sjukvårdsnämnden anser att demografiska skillnader mellan stad och landsbygd bör 

beaktas i planering av framtida hälso- och sjukvård.   

Synpunkten är bra. Lokalisering av sjukvård är strukturbildande och 

regionplanen är en viktig plattform. Området behöver arbetas vidare med 
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i det fortsatta arbetet med att utveckla regionplanen och 

regionplaneuppdraget Region Skåne har. 

 

Helsingborgs stad anser att avsnittet Bebyggelseutveckling bör utvecklas utifrån 

förutsättningar för uppvärmning och eltillförsel.  

Region Skåne uppskattar återkopplingen och instämmer i att dessa frågor 

är viktiga kopplat till bebyggelseutveckling men ser att det i denna version 

av regionplanen är mer ändamålsenligt att samla alla energifrågor under 

den tematiska fördjupningen Energiförsörjning. Energiperspektivet kan 

utifrån behov av stöd komma att utvecklas i andra delar av regionplanen 

framöver.  

Skånes flerkärnighet 

Följande aktörer har lämnat synpunkter beträffande avsnittet Skånes flerkärnighet: Akademiska 

hus, Staffanstorps kommun, Bjuvs kommun, Båstad kommun, Helsingborgs stad, Höganäs 

kommun, Klippans kommun, Perstorps kommun, Åstorps kommun, Ängelholms kommun, 

Örkelljunga kommun, Svalövs kommun, Skånes Socialdemokratiska partidistrikt och Hälso- 

och sjukvårdsnämnden. 

Sammanfattningsvis handlar inkomna synpunkter om att regionplanen har ett starkt fokus på 

Skånes tillväxtmotorer och regionala kärnor och att resterande orter glöms bort och får inte ta 

lika mycket plats. Det behövs ett breddat fokus och fortsatt arbete med att binda samman 

regionens centralorter, dels för att bibehålla flerkärnigheten, dels för att bibehålla 

utvecklingskraften i det regionala territoriet. Regionplanen får inte glömma 

landsbygdsperspektivet. Planeringsprincipen ”Utveckla de lokala kärnorna så att deras 

grundutbud av service och funktion som mötesplats upprätthålls” bör vidareutvecklas och 

beskriva de lokala kärnornas roll i framtiden, exempelvis kring kollektivtrafikförsörjning, 

service och viss vård. Dessutom bör förtydligande göras kring hur tillväxtmotorer och regionala 

kärnor ska bistå de lokala kärnorna.  

Avsnittet Skånes flerkärnighet har utgått ur granskningshandlingen 

*** 

Akademiska hus anser att Skånes flerkärnighet är viktigt för att driva utvecklingen framåt 

beträffande högre utbildning och forskning. Vidare påpekas att det bör finnas valmöjligheter 

beträffande boende och transporter. 

Region Skåne uppskattar att Akademiska hus ser nyttan med 

regionplanens inriktning mot ett flerkärnigt Skåne. Region Skåne delar 

uppfattningen att det är viktigt med valmöjligheter beträffande boende 

och transporter och menar att ett flerkärnigt Skåne stödjer en sådan 

utveckling. 

 

Staffanstorps kommun anser att regionplanen i sin nuvarande form fokuserar för mycket på 

Skånes tillväxtmotorer och regionala kärnor och att planering av bebyggelse ska planeras 

utifrån befintliga strukturer och kollektivtrafiknära lägen. Detta anses problematiskt då andra 

delar av Skåne inte får samma fokus. 

Region Skåne uppskattar synpunkterna och avsnittet Skånes flerkärnighet 

har utgått ur granskningshandlingen och innehållet har istället integrerats 

i regionplanens Utvecklingsinriktning. Lokala kärnor har ersatts av 

strategiska noder för att synliggöra fler mindre orter som är betydelsefulla 

ur ett regionalt och funktionellt perspektiv och som också utgör delar av 

den befintliga struktur som bör utvecklas.  
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Bjuvs, Båstads, Helsingborgs, Höganäs, Klippans, Perstorps, Åstorps, Ängelholms och 

Örkelljungas kommuner i Familjen Helsingborg påpekar att de lokala kärnorna utgör en viktig 

funktion och att planeringsprincipen ”Utveckla de lokala kärnorna så att deras grundutbud av 

service och funktion som mötesplats upprätthålls” (sida 50) behöver kompletteras med 

exempelvis kollektivtrafik. Vidare poängteras vikten av att beakta landsbygdsperspektivet vid 

utveckling av kollektivtrafiken.  

Region Skåne uppskattar synpunkterna och avsnittet Skånes flerkärnighet 

har utgått ur granskningshandlingen och innehållet har istället integrerats 

i regionplanens Utvecklingsinriktning. Lokala kärnor har ersatts av 

strategiska noder och redovisas med tydligare kriterier i 

granskningshandlingen, bland annat kollektivtrafik.  

 

Svalövs kommun anser att planeringsprincipen ”Utveckla de lokala kärnorna så att deras 

grundutbud av service och funktion som mötesplats upprätthålls” (sida 50) behöver 

kompletteras med exempelvis kollektivtrafik.  

Region Skåne instämmer i synpunkten och avsnittet Skånes flerkärnighet 

har utgått ur granskningshandlingen och innehållet har istället integrerats 

i regionplanens Utvecklingsinriktning. Lokala kärnor har ersatts av 

strategiska noder och redovisas med tydligare kriterier i 

granskningshandlingen, bland annat kollektivtrafik.  

 

Båstad kommun påpekar att de lokala kärnorna utgör en viktig funktion och att 

planeringsprincipen ”Utveckla de lokala kärnorna så att deras grundutbud av service och 

funktion som mötesplats upprätthålls” (sida 50) behöver kompletteras med de lokala kärnornas 

roll i framtiden (2040–2050) samt hur tillväxtmotorer och regionala kärnor ska bistå de lokala 

kärnorna.  

Region Skåne uppskattar synpunkterna. Avsnittet Skånes flerkärnighet 

har utgått ur granskningshandlingen och innehållet har istället integrerats 

i regionplanens Utvecklingsinriktning. Begreppet lokala kärnor har ersatts 

av strategiska noder och redovisas med tydligare kriterier i 

granskningshandlingen. Region Skåne ser att de strategiska noderna ska 

kunna vara ett underlag för fortsatt dialog och diskussioner om 

kommunala och regionala prioriteringar. 

 

Skånes Socialdemokratiska partidistrikt anser att det kan krävas utjämnande insatser för att 

öka utvecklingstakten i hela Skåne.  

Region Skåne instämmer och Regionplan för Skåne 2022–2040 ska vara ett 

verktyg för att stärka Skånes utveckling som flerkärnig arbetsmarknads- 

och bostadsregion. Den är en gemensam grund som underlättar 

samordning av fysiska strukturer över kommungränserna och bidrar till 

att skapa ett sömlöst Skåne för invånarna. 

 

Hälso- och sjukvårdsnämnden påpekar att specialistsjukvård redan idag bedrivs på andra orter 

än de regionala kärnorna och att den utvecklingen sannolikt kommer att fortsätta. Vidare 

önskas en definition och förtydligande kring begreppet specialistsjukvård.  

Synpunkterna uppskattas och specialistsjukvård nämns nu i fliken 

Utvecklingsinriktning i avsnittet Skånes tillväxtmotorer i samspel med sitt 
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omland som del i förklaringen av vad en tillväxtmotor bör bidra med i den 

regionala helheten.  

 

Planering av bebyggelsen 

Följande aktörer har lämnat synpunkter beträffande avsnittet Planering av bebyggelsen: Osby 

kommun, Centerpartiet i Skåne, Staffanstorps kommun, Landskrona stad, Sjukhusstyrelse 

Hässleholm, Trelleborgs kommun, Lomma kommun, Lunds kommun, Eslövs kommun, 

Bromölla kommun, Kollektivtrafiknämnden, Skånes Socialdemokratiska partidistrikt, Region 

Stockholm, Akademiska hus, Lunds universitet, Lunds universitets studentkårer, Sydöstra 

Skåne, Lennart Nord och Lantbrukarnas riksförbund i Skåne. 

Sammanfattningsvis handlar inkomna synpunkter om vikten av ett regionalt eller 

mellankommunalt perspektiv beträffande hållbar markanvändning och att värna 

jordbruksmarken. Regionplanen bör formulera tydliga planeringsprinciper kopplat till 

exploatering av jordbruksmark. Resonemanget kring effektiv markanvändning i anslutning till 

kollektivtrafiknära lägen bör vara tydligare samt att det behöver tydliggöras att en 

bebyggelseutveckling i strategiska lägen också kan utgöra en förutsättning för utökad 

kollektivtrafik. Planeringsprincipen om att bebyggelseutvecklingen ska planeras utifrån 

befintliga strukturer och genom förtätning i strategiska lägen kan utvecklas genom att definiera 

vad dessa strukturer består av samt hur befintlig struktur som inte är önskvärd eller utgör ett 

hinder för att kunna nå andra mål, exempelvis miljömål.  

Vidare behöver begreppet kollektivtrafiknära och strategiskt läge definieras. Tillgängligheten 

och förutsättningarna för kollektivtrafik behöver förstärkas och belysas tydligare och vidare 

behöver text och kartor stämma överens bättre gällande exempelvis regionala 

kollektivtrafiknoder och kollektivtrafikstråk i sydöstra Skåne, både beträffande nuläge och 

framtida utveckling. Regionplanen behöver beröra att det finns möjlighet för framtida 

strukturförändringar avseende kollektivtrafikens förutsättningar, speciellt med hänvisning till de 

projekt som pågår och berör ökad mobilitet. Det måste gå att leva, arbeta och bo även utanför 

de större städerna i Skåne och regionplanen bör därför ha ett mer möjliggörande fokus än 

begränsande.  

*** 

Osby kommun och Centerpartiet i Skåne påpekar vikten av ett regionalt eller mellankommunalt 

perspektiv på jordbruksmarken och åkermarken och att regionplanen bör formulera tydliga 

planeringsprinciper kopplat till exploatering av jordbruksmark och åkermark. 

Region Skåne uppskattar synpunkterna och jordbruksmarkens värden 

och utmaningar har förtydligats i granskningshandlingen. Region Skåne 

förtydligar i regionplanen vikten av att argumentera för skälen när man 

tar jordbruksmark i anspråk, men gör inget tydligt ställningstagande i 

övrigt i aktuell version av Regionplan för Skåne 2022–2040. 

 

Centerpartiet i Skåne anser att planeringsprinciperna (sida 52) bör kompletteras med ett 

resonemang om att bebyggelseutveckling i strategiska lägen även kan skapa förutsättningar för 

utökad kollektivtrafik.  

Region Skåne instämmer och har förtydligat sambandet mellan 

bebyggelseutveckling och kollektivtrafik i regionplanens 

Utvecklingsinriktning. De lokala kärnorna har i granskningshandlingen 

utvecklats och omarbetats till strategiska noder som utöver centralorter 

även innefattar viktiga serviceorter, kollektivtrafiknoder och noder för 

vandring och cykling. Bebyggelseutveckling i kollektivtrafiknoderna 

stärker resandeunderlaget och ger förutsättningar för att utveckla 
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kollektivtrafiken ytterligare samt stärker utvecklingen av den flerkärniga 

ortsstrukturen. 

 

Staffanstorps kommun efterlyser en regionplan som inte begränsar utan möjliggör. Att värna 

nationella eller regionala värden som jordbruksmark eller vissa trafikslag bör inte ställas över 

enskilda kommuners utvecklingsbehov och det måste gå att leva, arbeta och bo även utanför de 

större städerna i Skåne. 

Region Skåne håller med om att regionplanen ska möjliggöra en 

utveckling i hela Skåne, även i mindre orter och på landsbygden. Region 

Skåne har reviderat planhandlingen och menar att 

utvecklingsinriktningen mot ett flerkärnigt Skåne stödjer en sådan 

utveckling.  

 

Landskrona stad anser att resonemanget kring effektiv markanvändning i anslutning till 

stationslägen behöver förtydligas. Trots högklassig jordbruksmark bör angränsande mark 

kunna utvecklas för bostäder och verksamheter för att dra nytta av befintlig infrastruktur.  

Region Skåne håller med om att det behövs tydligare resonemang och 

ställningstagande om målkonflikten mellan behov av bebyggelseutveckling 

i kollektivnära lägen och jordbruksmarkens användning. Detta är ett 

område som Region Skåne kommer att undersöka närmare bland annat 

genom utvecklingen av scenarieanalyser under 2021–2022, som kommer 

att tydliggöra vilka konsekvenser bebyggelseutvecklingen får för 

jordbruksmarken.  

 

Sjukhusstyrelse Hässleholm anser att hälso- och sjukvårdens utmaningar bör lyftas tydligare i 

de fall då den fysiska planeringen kan påverka utvecklingen. Vidare saknas hänvisning till 

investeringar i sjukhustillbyggnad (FORTH) samt investeringsbehovet i Kristianstad med tanke 

på översvämningsrisker.  

Region Skåne håller med om att hälso- och sjukvårdens utmaningar är 

viktiga för den fysiska planeringen och att regionplanen kan vara en viktig 

plattform för fortsatt arbete. Regionplan för Skåne 2022–2040 är en 

strukturell och övergripande plan med ett regionalt fokus och visar främst 

på strukturer som är betydelsefulla för den regionala fysiska planeringen. 

Utbyggnaden av stora sjukhus har dock en påverkan på 

samhällsutveckling och samhällsplanering och det är önskvärt med ett 

ökat samarbete framöver inom ramen för genomförandet av regionplanen.    

 

Trelleborgs kommun anser att resonemanget om att förtäta i centrala lägen kan utvecklas 

ytterligare. Vidare föreslår Trelleborgs kommun att regionplanen kompletteras med en 

planeringsstrategi benämnd Närhet. Detta för att bidra till att uppnå den större tillgång till 

arbete, bostäder, utbildning, service och rekreation som eftersträvas samt för att minska antalet 

persontransporter genom planering av bebyggelsen.  

Region Skåne uppskattar synpunkterna och det är ett intressant inspel 

med frågeställningen om närhet som tas med till det fortsatta arbetet med 

regional fysisk planering.  

 

Lomma kommun påpekar vikten av att lokalisera handel till områden som har god tillgång till 

kollektivtrafik. 
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Region Skåne instämmer i att kopplingen mellan handel och 

kollektivtrafik är ett intressant förslag som tas med framöver till det 

fortsatt arbetet med regional fysisk planering.  

 

Lunds kommun anser att det vore fördelaktigt om regionplanen kan föra ett resonemang om 

effekterna av pågående och planerad utbyggnad i Skånes kommuner, detta för att ge ett 

tydligare framtidsperspektiv. 

Region Skåne uppskattar synpunkterna. Som utgångspunkt för de 

workshoppar som inledde regionplanearbetet och genomfördes 

tillsammans med kommunerna under hösten 2019 presenterades 

kartläggningar som Region Skåne genomfört av hur utvecklingen sett ut 

med avseende bland annat bostadsbyggande, byggande på jordbruksmark 

och stationstillgängligt byggande. Dessa analyser och resultatet av 

workshopparna har utgjort underlag vid framtagande av regionplanen. 

Eftersom planen håller en övergripande nivå görs dock ingen djupdykning 

i aktuell version av Regionplan för Skåne 2022–2040. Under avsnittet 

Planeringsförutsättningar presenteras pågående trender och utmaningar 

som är viktiga för den fysiska planeringen att adressera på den regionala 

övergripande nivån. Utvecklingsinriktningen har kompletterats med en 

kort text utifrån analyser som Region Skåne genomfört om hur Skånes 

flerkärniga ortsstruktur har utvecklats och utmaningar med en utveckling 

mot fåkärnighet. 

 

Eslövs kommun anser att det är positivt att regionplanen lyfter fram vikten av att planera i 

kollektivtrafiknära lägen. Dock behöver det finnas mer samarbete mellan kommun och region 

gällande kompletterande kopplingar till och från dessa för att strukturen ska fungera som 

helhet. 

Region Skåne uppskattar synpunkterna. Inom Skånetrafiken pågår för 

närvarande ett pilotprojekt för landsbygdstrafik (Plusresa) för områden 

med ett glesare resandebehov. Förhoppningen är att detta på sikt ska 

kunna utvecklas till ett koncept som skapar ökad tillgänglighet med 

kollektivtrafik på landsbygden i Skåne. 

 

Regionplanens resonemang om att bygga i stationsnära lägen bygger på att kommunen har 

tillgång till mark. Detta innebär att kommuner med lite mark att tillgå har färre valmöjligheter 

vid planering av ny bebyggelse. Bromölla kommun anser att regionplanen bör skapa 

förutsättningar för kommunerna att bygga i stationsnära lägen.  

Region Skåne förstår att den situation som Bromölla kommun beskriver 

kan vara hämmande för bebyggelseutvecklingen på en ort. Med 

kommunens planmonopol kan kommunerna ge förutsättningar för den 

önskade utvecklingen men inte, i vissa fall, se den genomföras. Region 

Skåne inleder gärna samtal kring hur om den typen av begränsningar kan 

hanteras inom regional fysisk planering. 

 

Kollektivtrafiknämnden ser positivt på de planeringsprinciper som finns i avsnittet Planering av 

bebyggelsen (sida 52).  

Den positiva återkopplingen uppskattas. Det är viktigt att det finns samsyn 

mellan Region Skånes nämnder och organisationens områdesstrategier för 

olika verksamhetsområden. 
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Skånes Socialdemokratiska partidistrikt önskar definition av begreppet kollektivtrafiknära.  

Region Skåne uppskattar synpunkterna och granskningshandlingen har 

kompletterats med en lista över centrala begrepp i Regionplan för Skåne 

2022–2040 där definitionen av kollektivtrafiknära läge framgår. 

 

Region Stockholm anser att avsnittet Planering av bebyggelse (sida 51) kan utvecklas genom att 

definiera vad dessa strukturer består av samt hur befintlig struktur som inte är önskvärd eller 

utgör ett hinder för att kunna nå andra mål, exempelvis miljömål, ska hanteras. Vidare önskar 

Region Stockholm definition av begreppet strategiskt läge.  

Befintliga strukturer kan vara barriärer och utgöra hinder för önskvärd 

utveckling. Region Skåne har inte utrett den frågan i 

granskningshandlingen men tar med resonemanget till framtida arbete. I 

granskningshandlingen har texten om strategiska lägen utvecklats och 

förtydligats.  

Akademiska hus anser att campusområden som ligger i kollektivtrafiknära lägen ska ges 

möjlighet att utvecklas vidare för att vara konkurrenskraftiga och utgöra naturliga 

mötesplatser. 

Region Skåne uppskattar att Akademiska hus har höga ambitioner för 

campusområdena i Skåne och menar att regionplanens inriktning mot ett 

flerkärnigt Skåne stödjer denna ambition.  

 

Lunds universitet påpekar vikten av en väl utbyggd kollektivtrafik till universitetets olika 

campusområden samt betydelsen av billiga studentbostäder i kollektivtrafiknära lägen.  

Region Skåne instämmer och uppskattar återkopplingen. Tillgängligheten 

till universitetens campusområden är viktig och has i åtanke vid planering 

av kollektivtrafiken. Tillgången till billiga bostäder och studentbostäder av 

god kvalitet är en aspekt av flera varför en fungerade bostadsförsörjning 

är så viktig för Skåne.  

 

Sydöstra Skåne anser att tillgänglighet och förutsättningar för kollektivtrafik bör förstärkas och 

presenteras tydligare. Regionplanen bör föra ett resonemang om att framtida 

strukturförändringar gällande kollektivtrafikens förutsättningar med hänvisning till projekt för 

ökad mobilitet. Vidare anser Sydöstra Skåne att kartorna för regionala kollektivtrafiknoder och 

kollektivtrafikstråk bör kompletteras med fler orter och noder. 

Region Skåne instämmer och har förtydligat sambandet mellan 

bebyggelseutveckling och kollektivtrafik under rubriken 

Utvecklingsinriktning i granskningshandlingen. De lokala kärnorna har 

utvecklats och omarbetats till strategiska noder för att synliggöra fler 

mindre orter som är betydelsefulla ur ett regionalt och funktionellt 

perspektiv. De innefattar utöver centralorter även viktiga serviceorter, 

kollektivtrafiknoder och noder för vandring och cykling. 

Bebyggelseutveckling i kollektivtrafiknoderna stärker resandeunderlaget 

och ger förutsättningar för att utveckla kollektivtrafiken ytterligare samt 

stärker utvecklingen av den flerkärniga ortsstrukturen.  

Region Skåne vill vidare hänvisa till Trafikförsörjningsprogram för Skåne 

2020–2030 avseende kollektivtrafikens utveckling. 
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Lunds universitets studentkårer anser att regionplanen presenterar bra förslag gällande 

utbyggnad av kollektivtrafik och cykelinfrastruktur samt kring byggnation av bostäder i 

kollektivtrafiknära lägen. 

Region Skåne uppskattar den positiva återkopplingen. 

 

Lennart Nord anser att regionplanen bör ta större ansvar i frågan om var i Skåne 

befolkningstillväxt kan ske med tanke på Skånes högklassiga jordbruksmark. Vidare påtalas att 

regionplanen bör ange grunddragen och ge riktlinjer för bebyggelselokalisering, samt beakta 

Coronapandemin och klimatkrisens betydande effekter på människors framtida 

boendepreferenser. Vidare påpekar Lennart Nord att resonemangen om barns utemiljöer i 

förhållande till förtätning kan utvecklas och förstärkas.  

Region Skåne uppskattar synpunkterna och jordbruksmarkens värden 

och utmaningar har förtydligats i granskningshandlingen och det är en 

tydlig målkonflikt. Region Skåne förtydligar i regionplanen vikten av att 

argumentera för skälen när man tar jordbruksmark i anspråk, men gör 

inget tydligt ställningstagande i övrigt i aktuell version av Regionplan för 

Skåne 2022–2040. Här kan ytterligare utvecklingsarbete göras gemensamt 

av planeringsaktörerna om det efterfrågas. 

Region Skåne har valt att lägga Regionplan för Skåne 2022–2040 på en 

övergripande och strategisk nivå och stärka utvecklingsinriktningen och 

resonemanget om utvecklingen av ett flerkärnigt Skåne. Denna regionplan 

går alltså inte närmare in på var bebyggelsen ska lokaliseras utan lämnar 

detta till de kommunala översiktsplanerna.  

Ett tillägg om pandemin har tillförts avsnittet om relevanta trender för 

Skåne och möjliga effekter. Dock finns inte möjlighet att genomföra denna 

utvärdering i detta skede av regionplaneprocessen, men planeras 

preliminärt till 2022. Klimatperspektivet har utvecklats i 

granskningshandlingen, bland annat i avsnittet om Klimatanpassad 

bebyggelseutveckling. 

Region Skåne håller med om att barnperspektivet är viktigt i planeringen 

och är särskilt aktuellt att bevaka när det gäller förtätning. Region Skåne 

har tidigare tagit fram ett TemaPM Tätare Skåne som syftar till att 

inspirera de skånska kommunerna att se över möjligheter till förtätning på 

ortsnivå. 

 

Lantbrukarnas riksförbund i Skåne anser att regionplanen bör peka ut områden för 

Landsbygdsutveckling i Strandnära lägen (LIS) i samarbete med de kommuner som är 

intresserad av frågan. 

Region Skåne uppskattar synpunkterna men LIS-områden bedöms inte 

aktuella att inarbeta i Regionplan för Skåne 2022–2040. Dessutom är de 

under utredning vilket ger ytterligare anledning att avvakta.  

 

 

Gestaltad livsmiljö  

Följande aktörer har lämnat synpunkter beträffande avsnittet Gestaltad livsmiljö: Båstad 

kommun, Staffanstorps kommun, Kulturnämnden, Skånes Hembygdsförbund, Lennart Nord 

och Lunds universitet. 
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Sammanfattningsvis handlar inkomna synpunkter om att kulturmiljöperspektivet saknas i 

regionplanen, att trygghet kan främjas genom insatser i den offentliga miljön och vikten av 

kultur i alla delar av samhället samt att begreppet gestaltad livsmiljö bör förklaras mer konkret.  

*** 

Båstad kommun anser att kulturmiljöperspektivet saknas i regionplanen.  

Region Skåne uppskattar synpunkterna och avsnittet Gestaltad livsmiljö 

har arbetats om och kulturmiljöperspektivet omnämns på fler ställen i 

granskningshandlingen. Ett fördjupat arbete kring kulturmiljö kommer 

att bedrivas i genomförandet av planen, särskilt kopplat till de planerade 

satsningarna i anslutning till gestaltad livsmiljö.  

 

Staffanstorps kommun påpekar att en bebyggd miljö upplevs tryggare om människor har 

överblick och att trygghet kan främjas genom riktade insatser i den offentliga miljön.  

Region Skåne delar Staffanstorps kommuns uppfattning. Region Skåne 

har valt att adressera trygghetsfrågorna i regionplanen genom att 

understryka de faktorer i samhällsplaneringen som påverkar både vår 

faktiska och upplevda trygghet. Region Skåne menar att trygghet kommer 

ur jämlika livsvillkor och väl gestaltade och inkluderande livsmiljöer. Det 

är därför viktigt att lyfta just gestaltningens betydelse i 

samhällsplaneringen.  

 

Kulturnämnden påpekar vikten av kultur och att det är viktigt att kulturaspekten är närvarande 

i samhället. Genom insatser inom alla ansvarsområden finns goda förutsättningar för att 

arbeta förebyggande för en förbättrad och jämlik hälsa samt på sikt främja människors 

välbefinnande. Kulturnämnden påpekar vidare vikten av platsens betydelse i relation till ett 

socialt hållbarhetsperspektiv och att dela en rumslig konstant som exempelvis en värdefull 

kulturmiljö bidrar till upplevelser, attraktivitet, möten och gemensamt identitetsskapande. 

Region Skåne delar Kulturnämndens uppfattning. Avsnittet Gestaltad 

livsmiljö har arbetats om i granskningshandlingen och 

kulturmiljöperspektivet har utvecklats. Granskningshandlingen har även 

kompletterats med en skrivning om den offentliga konstens betydelse. 

Avsnittet Hälsofrämjande livsmiljö har kompletterats med ett stycke om 

gestaltad livsmiljö. Kulturmiljövård är ett riksintresse av regionalt värde 

för Skåne. De regionala värdena förklaras under avsnittet 

Planeringsförutsättningar.  

 

Skånes hembygdsförbund önskar att begreppen kultur och kulturarv lyfts fram tydligare.  

Region Skåne uppskattar synpunkterna och avsnittet Gestaltad livsmiljö 

har förtydligats så att det framgår att gestaltad livsmiljö avser hur 

arkitektur, form, design, konst och kulturarv på olika sätt formar 

samhället och invånarens vardag och hur de kan bidra till att lösa 

samhällsutmaningar. Kulturmiljö och kulturarv är inräknat i det som 

benämns gestaltad livsmiljö baserat på den nationella politiken och Region 

Skånes strategi för gestaltad livsmiljö, som båda behandlar kulturarv. 

 

Lennart Nord ställer sig frågande kring vad som konkret menas med begreppet gestaltad 

livsmiljö. Vidare anser Lennart Nord att praktisk verklighet är mer konkret än ”livsmiljö”.  
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Region Skåne uppskattar synpunkterna och avsnittet Gestaltad livsmiljö 

har förtydligats så att det framgår att gestaltad livsmiljö avser hur 

arkitektur, form, design, konst och kulturarv på olika sätt formar 

samhället och invånarens vardag och hur de kan bidra till att lösa 

samhällsutmaningar. Begreppet gestaltad livsmiljö används baserat på 

den nationella politiken och Region Skånes strategi för gestaltad livsmiljö. 

 

Lunds universitet anser att planeringsprincip ”Använd perspektivet gestaltad livsmiljö i 

samhällsplaneringen” (sida 53) kan kompletteras genom att ”kulturmiljö” skrivs om till 

"kulturarv, levande kultur och transformativ kulturmiljö”. Lunds universitet anser att 

planeringsprincip ”Vidareutveckla och sprid kunskap om gestaltad livsmiljö” kan kompletteras 

genom att ”och förvaltare” ändras till ”och förvaltare, samt underlätta kommunikation med 

Skånes befolkning". 

Region Skåne uppskattar synpunkterna och avsnittet Gestaltad livsmiljö 

har förtydligats så att det framgår att gestaltad livsmiljö avser hur 

arkitektur, form, design, konst och kulturarv på olika sätt formar 

samhället och invånarens vardag och hur de kan bidra till att lösa 

samhällsutmaningar. Kulturmiljö och kulturarv är inräknat i det som 

benämns gestaltad livsmiljö baserat på den nationella politiken och Region 

Skånes strategi för gestaltad livsmiljö, vilka båda behandlar kulturarv. 

 

Bostadsförsörjning 

Följande aktörer har lämnat synpunkter beträffande avsnittet Bostadsförsörjning: Hälso- och 

sjukvårdsnämnden, Lomma kommun, Malmö stad, Bjuvs kommun, Region Stockholm, Lunds 

universitets studentkårer, Akademiska hus, Östra Skånes Byggförening. 

Sammanfattningsvis handlar inkomna synpunkter om att regionplanen ytterligare behöver 

belysa behovet av bostäder och planeringsriktlinjen för bostadsförsörjningen behöver 

konkretiseras, exempelvis gällande hur bostadsbeståndet ska nyttjas mer effektivt. Vidare 

saknas det uttalade bostadsförsörjningsmål för nordvästra Skåne och de lokala kärnorna. 

*** 

Lomma kommun anser att planeringsprincipen ”Säkerställ att det finns bostäder som 

motsvarar behovet i Skåne” (sid 54) endast ger indirekt stöd till kommunerna och vill lyfta 

frågan om en regional bedömning av kommunalt bostadsbehov vilket skulle kunna hjälpa 

kommunen att göra markanspråk för utbyggnadsområden. 

Regionplan för Skåne 2022–2040 redovisar i nuläget inte förslag till några 

bostadsförsörjningsmål, men det finns anledning att diskutera vad som är 

rimlig bostadsutveckling utifrån efterfrågan på en regional nivå. Analyser 

på detta område genomförs och är ett arbete som kan utvecklas i 

samverkan med kommunerna utifrån behov. Region Skåne gör årliga 

beräkningar av bostadsbehov och marknadsdjup som kommuniceras till 

allmänheten och kommunerna. 

Region Skåne är intresserad av en fördjupad dialog med kommunerna 

avseende den regionala planeringens roll i att formulera 

bostadsförsörjningsmål för delar av Skåne eller enskilda kommuner. 

 

Malmö stad anser att avsnittet om bostadsförsörjning bör konkretiseras exempelvis hur 

bostadsbeståndet ska nyttjas mer effektivt, och att regionplanen bör fokusera på andra 

lösningar än nyproduktion. Vidare saknas en analys om att bostäderna måste finnas där folk 
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vill bo och att det därför är viktigt att beskriva enskilda kommuners roll beträffande 

bostadsförsörjning. Malmö stad påpekar vidare att planeringsprinciperna för 

bostadsförsörjning måste följas på ett sätt som gör att alla kommuner planerar för en generell 

bostadsförsörjning. Regionplanen bör inkludera vikten av att bygga yteffektivt för att hushålla 

med jordbruksmark och områden med höga naturvärden. 

Region Skåne gör årliga beräkningar av bostadsbehov och marknadsdjup 

som kommuniceras till allmänheten och kommunerna. Region Skåne 

menar att detta därför inte behöver göras i planhandlingarna. 

Granskningshandlingen har kompletterats på ett sådant sätt att 

svårigheterna på bostadsmarknaden för hushåll med svag ekonomi och 

svag anknytning till bostadsmarknaden framgår tydligare. Det långsiktiga 

behovet av bostäder i Skåne har belysts ytterligare. 

Granskningshandlingen har vidare kompletterats så att utmaningarna 

med markens användning framgår tydligare. 

Region Skåne är intresserad av en fördjupad dialog med kommunerna 

avseende den regionala planeringens roll i att formulera 

bostadsförsörjningsmål för delar av Skåne eller enskilda kommuner. 

Region Skåne arbetar aktivt i Skånes bostadsnätverk. Exempelvis frågor 

som rör bostadsbeståndets nyttjande hanteras inom ramen för detta 

nätverk. 

 

Bjuvs kommun anser att det saknas bostadsförsörjningsmål för nordvästra Skåne och de lokala 

kärnorna. Bjuvs kommun önskar föra dialog med Region Skåne angående förväntad 

befolkningsutveckling. 

Regionplan för Skåne 2022–2040 redovisar i nuläget inte förslag till några 

bostadsförsörjningsmål, men det finns anledning att diskutera vad som är 

rimlig bostadsutveckling utifrån efterfrågan på en regional nivå. Analyser 

på detta område genomförs och är ett arbete som kan utvecklas i 

samverkan med kommunerna utifrån behov. Region Skåne gör årliga 

beräkningar av bostadsbehov och marknadsdjup som kommuniceras till 

allmänheten och kommunerna. 

Region Skåne välkomnar att Bjuvs kommun bjuder in till dialog angående 

förväntad och befolkningsutveckling och deltar gärna.  

 

Region Stockholm vill lyfta fram det mervärde som regional planering kan tillföra för att 

hantera regionala utmaningar beträffande bostadsförsörjning. Vidare anser Region Stockholm 

att behovet av bostäder kan belysas ytterligare.  

Regionplan för Skåne 2022–2040 redovisar i nuläget inte förslag till några 

bostadsförsörjningsmål, men det finns anledning att diskutera vad som är 

rimlig bostadsutveckling utifrån efterfrågan på en regional nivå. Analyser 

på detta område genomförs och är ett arbete som kan utvecklas i 

samverkan med kommunerna i Skåne utifrån behov. Region Skåne gör 

årliga beräkningar av bostadsbehov och marknadsdjup som 

kommuniceras till allmänheten och kommunerna. 

 

Lunds universitets studentkårer och Akademiska hus påpekar att tillgången till billiga bostäder 

och studentbostäder av god kvalitet är en mycket viktig fråga som regionplanen borde hantera.  

Region Skåne håller med om att tillgången till bostäder för exempelvis 

studenter är en viktig fråga. Det är en viktig aspekt av flera för en 
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fungerande bostadsförsörjning i Skåne. Granskningshandlingen har 

kompletterats på ett sådant sätt att svårigheterna på bostadsmarknaden 

för hushåll med svag ekonomi och svag anknytning till bostadsmarknaden 

framgår tydligare.  

 

Centerpartiet i Skåne önskar att regionplanen för ett resonemang om vikten av 

bostadsutveckling för att kompetens och kunskap ska stanna i regionen. 

Region Skåne håller med om att tillgången till bostäder är en viktig aspekt 

för en fungerande bostadsförsörjning och en central del av den regionala 

utvecklingen. Region Skåne arbetar aktivt med Skånskt bostadsnätverk 

vars syftet är att vara en samlande kraft för ökat bostadsbyggande och en 

bostadsmarknad i balans i Skåne.  

Näringsliv och besöksnäring 

Följande aktörer har lämnat synpunkter beträffande avsnittet Näringsliv och besöksnäring: 

Kulturnämnden, Centerpartiet i Skåne, Lunds kommun, Malmö stad, Lomma kommun, Bjuvs 

kommun, Eslövs kommun, Bromölla kommun, Hässleholms kommun, Hörby kommun, Osby 

kommun, Kristianstads kommun, Östra Göinge kommun, Sydöstra Skåne, Tillväxtverket och 

Romeleås- och Sjölandskapskommittén.  

Sammanfattningsvis handlar inkomna synpunkter om att besöksnäringen är av stor betydelse 

och att det är en viktig faktor för landsbygdsutveckling. Besöksnäring behöver beskrivas och 

planeringsprincipernas koppling till besöksnäringen, kultur och natur behöver tydliggöras. 

Kapitlet behöver generellt förstärkas ytterligare i synnerhet de delar som handlar om 

besöksnäring och destinationsutveckling. Ett strategiskt arbete för hållbar besöksnäring behöver 

säkerställas i den fysiska planeringen. Vidare önskas ett fördjupat resonemang kring 

verksamhetsetableringar och vilka konsekvenser det får för kommunerna, samt ett mer 

utvecklat resonemang om vilka behov näringslivet har i ett längre tidsperspektiv. 

I granskningshandlingen heter avsnittet Näringsliv. 

*** 

Kulturnämnden föreslår att avsnittet Näringsliv och besöksnäring (sida 53) kompletteras med 

följande tillägg: ”Företag och entreprenörer som bygger sin verksamhet på kultur och 

kreativitet representerar viktiga näringar för Skåne”. 

Region Skåne uppskattar synpunkterna och den tematiska fördjupningen 

Näringsliv är omarbetad i granskningshandlingen och har kompletterats 

med en beskrivning av kultur och kreativa näringar. 

 

Centerpartiet i Skåne påpekar att Matlandet Skåne behöver nämnas samt Region Skånes egna 

ansvar gällande näringsliv och besöksnäring.  

Region Skåne uppskattar synpunkterna och granskningshandlingen har 

kompletterats med Skånes livsmedelsstrategi 2030, vilken är kopplad till 

fysisk planering i relation till en hållbar mark- och vattenanvändning då 

Skåne bland annat ska leda vägen till ett hållbart livsmedelssystem. 

Matlandet Skåne är ett visionsdokument som endast gäller Region Skånes 

interna verksamhet.  

Region Skånes roll har förtydligats i kapitlen Planeringsförutsättningar 

respektive Genomförande i granskningshandlingen. 
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Lunds kommun anser att resonemangen om besöksnäring och destinationsutveckling bör 

förstärkas. Vidare påpekar Lunds kommun betydelsen av besöksnäring och att det är en viktig 

faktor för landsbygdsutveckling.  

Region Skåne instämmer i synpunkterna och har utvecklat resonemangen 

i de tematiska avsnitten om Näringsliv och Regionala vandringsleder och 

cykelleder för rekreation och turism. Utvecklingsarbetet kopplat till 

besöksnäring och destinationsutveckling kommer att fortsätta i 

genomförandet och förtydligas där.  

 

Malmö stad påpekar att näringslivets utveckling påverkas av många faktorer och aktörer och 

anser att det är viktigt att dessa frågor hanteras i regionplanen.  

Region Skåne instämmer och har utvecklat avsnittet Näringsliv i 

granskningshandlingen med en utförligare beskrivning vad gäller 

branschbredd samt förutsättningar som spelar in för näringslivets 

framtida utveckling. Vidare har planeringsprinciperna omformulerats och 

kompletterats. 

 

Lomma kommun undrar om Region Skåne avser utveckla avsnittet om näringsliv och 

besöksnäring.  Lomma kommun föreslår att Region Skåne utreder och analyserar behovet av 

verksamhetsmark idag och i framtiden, exempelvis regionala zoneringar över var det lämpar 

sig att placera olika typer av verksamheter.  

Region Skåne instämmer och har utvecklat avsnittet Näringsliv i 

granskningshandlingen. En ny planeringsprincip som stöd och vägledning 

vid planering av nya verksamhetsområden har tagits fram. I 

genomförandedelen föreslås en behovs- och konsekvensanalys av nya 

verksamhetsområden i Skåne. 

 

Bjuvs kommun önskar en fördjupad diskussion i regionplanen kring verksamhetsetableringar 

och vilka konsekvenser det får för kommunerna. Vidare påpekar Bjuvs kommun att ett syfte med 

regionplanen borde vara att överbrygga mellanrummet mellan regionalt tillväxtarbete och 

kommunernas översiktsplanearbete.  

Region Skåne instämmer och har utvecklat avsnittet Näringsliv i 

granskningshandlingen. En ny planeringsprincip som stöd och vägledning 

vid planering av nya verksamhetsområden har tagits fram. I 

genomförandedelen föreslås en behovs- och konsekvensanalys av nya 

verksamhetsområden i Skåne. 

För att förtydliga regionplanens vägledande funktion, samt det regionala 

och mellankommunala perspektivet i relation till kommunernas 

översiktsplanering har regionplanens roll och ansvar utvecklats i 

granskningshandlingen, dels i Planeringsförutsättningar, dels i 

Genomförande och uppföljning.  

 

Eslövs kommun anser att avsnittet om näringsliv och besöksnäring bör utvecklas exempelvis 

beträffande om vilka behov näringslivet har på längre sikt. För att kunna tillgodose behovet av 

mark för verksamheter och minimera ianspråktagandet av oexploaterad mark skulle en 

planeringsprincip kunna fokusera på att utforska möjligheten att förtäta befintliga 

verksamhetsområden. 

Region Skåne instämmer och har utvecklat avsnittet Näringsliv i 

granskningshandlingen med en utförligare beskrivning vad gäller 
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branschbredd samt förutsättningar som spelar in för näringslivets 

framtida utveckling. En ny planeringsprincip som stöd och vägledning vid 

planering av nya verksamhetsområden har tagits fram. I 

genomförandedelen föreslås en behovs- och konsekvensanalys av nya 

verksamhetsområden i Skåne. 

 

Bromöllas, Hässleholms, Hörbys, Osbys, Kristianstads och Östra Göinges kommuner i Skåne 

Nordost anser att näringsliv och besöksnäring i hela Skåne ska ges förutsättningar att utvecklas 

utifrån sina kvaliteter. Vidare anser samtliga kommuner i Skåne Nordost att det finns en 

obalans i att snabba och direkta förbindelser inte når fram till östra Skåne. Samtliga kommuner 

i Skåne Nordost anser att destinationsutveckling bör utvecklas och att planeringsprincipernas 

koppling till besöksnäringen, kultur och natur bör förtydligas. 

Region Skåne uppskattar återkopplingen och har i granskningshandlingen 

omarbetat och kompletterat det tematiska avsnittet Näringsliv med en 

beskrivning av skånskt näringsliv utifrån perspektiven branschbredd, 

innovation, natur, kultur, utbildning och fysisk planering. Vidare har 

planeringsprinciperna omformulerats och kompletterats. 

Avseende infrastruktur har avsnittet Strukturkarta med tillhörande texter i 

regionplanens Utvecklingsinriktning utvecklats inför granskningsskedet. 

Kartan lyfter fram betydelsen av Skånebanan, inte minst som en viktig 

förbindelse till den nya stambanan, samt behovet av satsningar på banan 

för ökad kapacitet och attraktiva restider. Regionplanen lyfter vidare 

behovet av väl sammankopplade tillväxtmotorer och regionala kärnor 

samt behovet av att verka för att de strategiska noderna kopplas samman 

med en eller flera regionala kärnor eller tillväxtmotorer så att effekterna 

av utvecklingen sprids till hela Skåne.  

Vidare har det tematiska avsnittet Regionala vandringsleder- och cykelleder 

för rekreation och turism utvecklats och en ny planeringsprincip tagits 

fram avseende att förbättra nåbarheten till Skånes natur- och 

kulturmiljöer för att gynna friluftsliv och turism. I både strukturkartan 

och i den nya kartan Friluftsliv i Skåne redovisas noder för vandring och 

cykling, vilket är orter som utgör angöringspunkter för att nå naturen 

med kollektivtrafik. Utvecklingsarbetet kopplat till besöksnäring och 

destinationsutveckling kommer att fortsätta i genomförandet och 

förtydligas där.  

 

Sydöstra Skåne anser att det saknas en beskrivning av besöksnäring och att avsnittet bör 

kompletteras för att omfatta fler delar av besöksnäringen. Vidare anser Sydöstra Skåne att det 

bör finnas mer differentierad bild av näringslivet i östra Skåne. Tillgång till allemansrättslig 

mark och regionens naturområden är av betydelse men ett ökat antal besökare kan skapa 

konflikter mellan markägare, boende och näringsidkare.  

Region Skåne uppskattar återkopplingen och har i granskningshandlingen 

omarbetat och kompletterat det tematiska avsnittet Näringsliv med en 

beskrivning av skånskt näringsliv. Ett särskilt avsnitt om natur och kultur 

där besöksnäring ingår har lagts till. Utvecklingsarbetet kopplat till 

besöksnäring och destinationsutveckling kommer att fortsätta i 

genomförandet och förtydligas där.  

Frågor kopplat till allemansrättsligt tillgänglig mark och regionens 

naturområden utvecklas i granskningshandlingen i det nya avsnittet 3.3 

Friluftsliv. Utmaningarna med ett ökande friluftsliv belyses i trenden 

Trendskiften på grund av pandemin.  
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Tillväxtverket anser att avsnittet om näringsliv och besöksnäring bör utvecklas samt visa hur 

olika perspektiv samspelar med varandra för att bättre kunna hantera eventuella synergier och 

målkonflikter. Tillväxtverket är positivt till förslaget om tillägg gällande kartläggning av 

yrkesutbildningar men anser samtidigt att tillägget bör se till en större bredd av 

kompetensförsörjning samt att exempelvis tillgång till lärcentra integreras i en sådan 

kartläggning. 

Region Skåne uppskattar återkopplingen och har i granskningshandlingen 

kompletterat det tematiska avsnittet Näringsliv med fler perspektiv och 

förtydligat vilka förutsättningar som behöver bibehållas eller utvecklas för 

en fortsatt stark näringslivsutveckling i Skåne. Det har även tillkommit ett 

särskilt avsnitt om utbildning i granskningshandlingen. 

Region Skåne föreslår att under planens genomförande initiera en 

kartläggning i samverkan med kommuner och andra utvecklingsaktörer 

som visar på den geografiska fördelningen av olika utbildningsmöjligheter 

i Skåne. 

 

Romeleås- och Sjölandskapskommittén påpekar att en växande natur- och kulturturism med 

möjlighet till boende inom området skapar jobb och en levande landsbygd.  

Region Skåne uppskattar återkopplingen och har gjort ett tillägg i 

granskningshandlingen om besöksnäringens betydelse för sysselsättning 

på landsbygden. 

 

Sydvatten påpekar att vattentillgång saknas som förutsättning för näringslivets utveckling i 

Skåne.  

Region Skåne instämmer i att vatten är en viktig resurs och en av 

förutsättningarna för fortsatt utveckling av näringslivet i Skåne. 

Granskningshandlingen har kompletterats med en ny planeringsprincip 

för att säkra tillgång till mark, el, vatten samt digital infrastruktur utifrån 

ett hushållningsperspektiv vid nyetableringar, utbyggnader eller 

omvandlingar av verksamhetsområden. 

 

Hälsofrämjande livsmiljö 

Följande aktörer har lämnat synpunkter beträffande avsnittet Hälsofrämjande livsmiljö: 

Sjukhusstyrelse Landskrona, Sjukhusstyrelse Trelleborg, Sydöstra Skåne, Hälso- och 

sjukvårdsnämnden, Sjukhusstyrelserna, Kulturnämnden, och Centerpartiet i Skåne. 

Sammanfattningsvis handlar inkomna synpunkter om att de mindre vårdinstanserna, däribland 

sjukhusen, är viktiga för de mindre orterna och dess utveckling. Det är viktigt att det finns god 

kollektivtrafik med anpassade avgångar. Det bör finnas principer om lokalisering av 

specialistvård och allmänvård. Kapitlets resonemang hade tydligare kunnat knytas till strategier 

och mål för framtidens hälsosystem och dess strukturer, exempelvis geografisk spridning av 

vårdverksamheter. 

*** 

Sjukhusstyrelse Landskrona och Sjukhusstyrelse Trelleborg anser att det är positivt att 

regionplanen för ett resonemang om läkande miljöer. Vidare påpekas vikten av de mindre 

sjukhusen, att deras betydelse bör belysas och att det är viktigt att det finns kollektivtrafik i 

nära anslutning till vårdenheterna.  
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Den positiva återkopplingen uppskattas gällande läkande miljöer. 

Lokalisering av sjukvård och sjukhus är strukturbildande och 

regionplanen är därför en viktig plattform. Området behöver arbetas 

vidare med i det fortsatta arbetet med att utveckla den regionala fysiska 

planeringen. Färdplanen för framtidens hälsosystem har lagts till i mål, 

planer och program och avsnittet Genomförande av regionplanen har 

uppdaterats utifrån Region Skånes roll som sjukvårdsaktör.  

 

Sydöstra Skåne anser att det bör finnas planeringsprinciper kopplat till lokalisering av 

specialistvård och allmänvård under avsnittet Hälsofrämjande livsmiljö. Vidare påpekar 

Sydöstra Skåne att miljöns gestaltning avgörs av platsspecifika förutsättningar.  

Region Skåne håller med om att lokalisering av sjukvård är 

strukturbildande och att regionplanen kan vara en viktig plattform. 

Området behöver arbetas vidare med i det fortsatta arbetet med att 

utveckla den regionala fysiska planeringen. Färdplanen för framtidens 

hälsosystem har lagts till i mål, planer och program och avsnittet 

Genomförande av regionplanen har uppdaterats utifrån Region Skånes roll 

som sjukvårdsaktör.  

Sambandet mellan förebyggande hälsoarbete och utformning av den 

fysiska miljön har förtydligats i granskningshandlingen.  

 

Hälso- och sjukvårdsnämnden poängterar vikten av gröna trygga livsmiljöer. Vidare anser 

Hälso- och sjukvårdsnämnden att planeringsprincipen ”Gestalta sjukhus och vårdmiljöer så att 

de blir läkande miljöer” (sida 56) kan misstolkas som att hälso- och sjukvårdens utmaningar 

kan hanteras genom gestaltning av den fysiska miljön, vilket enligt Hälso- och 

sjukvårdsnämnden är att dra betydelsen för långt.  

Synpunkten uppskattas och planeringsprincipen ”Gestalta sjukhus och 

vårdmiljöer så att de blir läkande miljöer” är kvar men hela avsnittet har 

omarbetats för att förtydliga sammanhanget. 

 

Sjukhusstyrelserna anser att det är positivt att regionplanen för ett resonemang om läkande 

miljöer men att resonemangen tydligare bör kopplas till strategier och mål för framtidens 

hälso- och sjukvårdssystem och dess strukturer.  

Färdplanen för framtidens hälsosystem har lagts till i mål, planer och 

program och avsnittet Genomförande av regionplanen har uppdaterats 

utifrån Region Skånes roll som sjukvårdsaktör. Tillförlitlig digital 

infrastruktur som förutsättning för att digitalisera hälso- och sjukvården 

tas upp i den tematiska fördjupningen Digital infrastruktur. 

 

Kulturnämnden föreslår en textändring under avsnittet Hälsofrämjande livsmiljö (sida 54), 

andra raden, texten bör formuleras enligt följande: ”Att omsorgsfullt gestalta livsmiljön och ta 

tillvara kultur- och hälsoaspekter i utvecklingsarbetet kan bidra till jämlik folkhälsa i form av 

förebyggande insatser nödvändigt för en god hälsa och minska hälsoklyftorna”. 

Synpunkten uppskattas och avsnittet har uppdaterats utifrån 

Kulturnämndens önskemål. 
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Centerpartiet i Skåne anser att planeringsprincip ”Bevara och utveckla ytor för barns lek och 

rörelse samt gröna miljöer” (sida 56) i avsnittet Hälsofrämjande livsmiljö bör kompletteras 

med begreppet rekreation. Exempelvis ” […] lek, utevistelse och rekreation”.  

 Region Skåne uppskattar synpunkterna och avsnittet Hälsofrämjande livsmiljö är 

 omarbetat och principerna omformulerade. 

Klimatanpassad bebyggelseutveckling 

Följande aktörer har lämnat synpunkter beträffande avsnittet Klimatanpassad 

bebyggelseutveckling: Sydöstra Skåne, Akademiska Hus, Malmö stad, Region Stockholm och 

VASYD. 

Sammanfattningsvis handlar inkomna synpunkter om att innehållet i kapitlet bör breddas och 

även innefatta exempelvis klimatsäkring av infrastruktur, dricksvattentäkter, reningsverk, 

bebyggelse och värdefulla natur- och kulturmiljöer. Vatten i tätorterna bör ges mer plats för att 

minska risken för framtida översvämningar. Vidare bör också värmeböljor hanteras i kapitlet.  

*** 

Sydöstra Skåne anser att avsnittet Klimatanpassad bebyggelseutveckling bör utvecklas och 

kompletteras med exempelvis klimatsäkring av infrastruktur, dricksvattentäkter och 

reningsverk. Vidare anser Sydöstra Skåne att befintliga bebyggelseområden samt värdefulla 

natur- och kulturmiljöer som hotas av stigande havsnivåer och skyfall bör hanteras på regional 

och lokal nivå.  

Region Skåne uppskattar återkopplingen. Klimatperspektivet är specifikt 

utpekat i lagstiftningen och har utvecklats genomgående i 

granskningshandling till Regionplan för Skåne 2022–2040, bland annat i 

avsnitten Trender, Utmaningar och de Tematiska fördjupningarna. Trenden 

Klimatpåverkan, anpassning och energiomställning har kompletterats med 

bland annat klimatpåverkande utsläpp och erosionsproblematiken längs 

Skånes kuster. Utmaningen En planering som skapar förutsättningar för en 

bebyggelseutveckling och en hållbar markanvändning har kompletterats 

med klimatanpassning av kusten. En ny utmaning har tillkommit i 

granskningshandlingen: att motverka klimatförändringar samtidigt som 

Skåne utvecklas. Den tematiska fördjupningen Klimatanpassad 

bebyggelseutveckling har förtydligats genom utvecklade 

planeringsprinciper och illustrationer.  

 

Klimatanpassning av infrastruktur har till viss del förtydligats i 

granskningshandlingen den tematiska fördjupningen Teknisk infrastruktur 

men behöver utvecklas vidare i den tematiska fördjupningen Transporter. 

Vattenförsörjningsperspektivet har utvecklats i avsnittet Vattenförsörjning 

men dricksvattentäkter och reningsverk hanteras inte i denna version av 

regionplanen. Detta är frågor som har en regional relevans och som i 

dialog med kommunerna skulle kunna utvecklas utifrån behovet av ny 

kunskap i ett mellankommunalt perspektiv.  

 

Region Skåne har valt att lägga regionplanen på en strukturell och 

principiell nivå i denna version men håller med om att klimatanpassning 

av Skåne är en mycket viktig fråga som behöver utvecklas i 

genomförandet i dialog med kommunerna och andra berörda 

utvecklingsaktörer i Skåne.  

 

Akademiska Hus påpekar att de höga ambitionerna för klimatpåverkan för Skåne är utmanande 

för fastighetsägare och byggherrar. Akademiska Hus anser att regionplanen bör bidra till att 

skapa god framförhållning beträffande klimatförändringar och dess påverkan på bebyggelsen. 

Förslagsvis kan kartornas detaljeringsgrad bidra.  
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Region Skåne uppskattar återkopplingen och vill framhålla att ambitionen 

med regionplanen är att underlätta god framförhållning för 

utvecklingsaktörerna i Skåne. Region Skåne har valt att hålla Regionplan 

för Skåne 2022–2040 på en strukturell och principiell nivå i denna version 

men ser att det kommer att behövas en högre ambitionsnivå avseende 

klimatanpassning i kommande versioner. Nya kunskapsunderlag behöver 

tas fram i genomförandet och samordning behöver ske med Länsstyrelsen 

och kommunerna.  

 

Malmö stad anser att vatten i tätorterna behöver ges mer plats för att minska risken för 

översvämningar. Malmö stad påpekar att lagstiftningen bör uppdateras då plan- och bygglagen 

och VA-tjänstlagen har för få verktyg för att åstadkomma en effektiv dagvatten- och 

skyfallshantering på kvartersmark. 

Region Skåne uppskattar återkopplingen och noterar behovet av 

uppdaterad lagstiftning men detta föranleder ingen ändring i 

granskningshandlingen. Frågan skulle kunna lyftas i genomförandet ur ett 

mellankommunalt perspektiv i dialog med kommunerna utifrån behovet 

av stöd i påverkansarbetet. 

I granskningshandlingen har en ny utmaning tillkommit, Att motverka 

klimatförändringar samtidigt som Skåne utvecklas, i vilken skyfall 

omnämns. Vidare ryms det regionala perspektivet på vatten inom 

planeringsprincipen Planera utifrån avrinningsområden i avsnittet Vatten i 

landskapet. Region Skåne ser att hantering vatten i tätorterna är en fråga 

som i dialog med kommunerna skulle kunna utvecklas utifrån behovet av 

ny kunskap i ett mellankommunalt perspektiv.  

 

Region Stockholm anser att värmeböljor bör nämnas i planeringsprincipen ”Arbeta 

tillsammans för gemensam kunskapsuppbyggnad” (sida 57). 

 Region Skåne instämmer och värmeböljor är förtydligat i både ingress  

 och planeringsprincip. 

 

VASYD anser att regionplanen bör skilja mellan planeringsprinciper för att hantera 

värmeböljor och planeringsprinciper för att hantera kraftig nederbörd. Vidare anser VASYD 

att planeringsprincipen ”Arbeta tillsammans för gemensam kunskapsuppbyggnad” (sida 57) 

bör ersättas med en planeringsprincip om att varje kommun ska ta fram och fatta beslut om 

planer som beskriver var klimatrelaterade risker finns geografiskt i kommunen samt värdera 

riskerna och pekar ut ansvar, finansiering och tidsplan för åtgärder.  

Region Skåne uppskattar synpunkterna och har valt att hålla Regionplan 

för Skåne 2022–2040 på en strukturell och principiell nivå. Avsnittet har i 

granskningshandlingen förtydligats avseende erosion och översvämning i 

relation till bebyggelseutveckling. En ny illustration över riskområden har 

tillkommit. Att peka ut områden där det finns eller kan finnas 

klimatrelaterade risker ska göras i översiktsplanen (3 kap 5 § PBL) och tas 

därför inte upp mer detaljerat i regionplanen.  Förslaget att formulera 

separata principer för nederbörd respektive värmebölja noteras men har 

inte föranlett någon ändring i granskningshandlingen i denna version av 

regionplanen.  
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Tätorternas grönstruktur 

Följande aktörer har lämnat synpunkter beträffande avsnittet Tätorternas grönstruktur: 

Sydöstra Skåne, Lomma kommun, Akademiska Hus.  

Sammanfattningsvis handlar inkomna synpunkter om att tätorternas grönstruktur är av stor 

betydelse. Det behövs förtydligande kring att grönytorna inte bara ska värnas utan även 

utvecklas och kvaliteten förstärkas för att erbjuda goda livsmiljöer både i städerna och i de 

mindre orterna. 

*** 

Sydöstra Skåne anser att det är positivt att tätortsnära rekreationsmöjligheter lyfts i 

regionplanen och att det görs i relation till både större städer och mindre orter.  

Region Skåne uppskattar återkopplingen och har ytterligare förtydligat 

vikten av grönstruktur i tätorterna i granskningshandlingen. Den 

tätortsnära naturen behandlas främst under det nya avsnittet Friluftsliv i 

granskningshandlingen.  

 

Lomma kommun anser att det krävs förtydliganden kring att gröna ytor ska värnas men även 

utvecklas genom utrymme i planering samt sammanlänkas och kvalitetsmässigt stärkas. Vidare 

anser Lomma kommun att planeringsprincipen ”Förtäta städer och tätorter med hänsyn till 

befintlig park och naturmark” (sida 58) bör kompletteras med bevarande och utveckling av 

naturområden för rekreation. Alternativt förtydliga att rekreation och friluftsliv hanteras i 

strategin "Planera för en god miljö och en hållbar resursanvändning” (sida 32).  

Region Skåne uppskattar återkopplingen och har bearbetat avsnittet 

Tätorternas grönstruktur i granskningshandlingen för att ytterligare 

förtydliga grönstrukturens värden och utvecklingspotential.  

Rekreation och friluftsliv inklusive tätortsnära natur behandlas i det nya 

avsnittet Friluftsliv i granskningshandlingen. Friluftsliv har också lagts till 

i strukturkartan med tillhörande texter. 

 

Akademiska Hus anser att regionplanen bör fokusera på hur förtätning på grönytor kan göras 

exempelvis genom kompensationsåtgärder och utveckling av kvaliteter i befintliga utemiljöer.  

Region Skåne uppskattar synpunkterna men regionplanen tar inte upp 

metoder eller exempel på hur åtgärder kan genomföras då regionplanen 

inte hanterar denna detaljeringsgrad.  

 

Bebyggelseutveckling – Kartor 

Följande aktörer har lämnat synpunkter beträffande kartorna under den tematiska 

fördjupningen Bebyggelseutveckling: Lomma kommun, Bromölla kommun, Hässleholms 

kommun, Hörby kommun, Osby kommun, Kristianstads kommun och Östra Göinge kommun 

och Sydöstra Skåne.  

Flertalet synpunkter över specifika kartdetaljer har inkommit. 

*** 

Lomma kommun anser att Bjärred, Flädie, Lomma och Alnarp bör pekas ut i kartan för 

kollektivtrafiknoder för strategisk bebyggelseutveckling och att det är viktigt att regionplanen 

behåller inriktningen om kollektivtrafiknära bebyggelseutveckling. 

1922 ( 2864 )



Regionplan för Skåne 2022 - 2040 

 102 

Region Skåne uppskattar synpunkterna och till granskningsversionen 

har flerkärnighetsbegreppet bearbetats och utvecklats, framför allt 

avseende de lokala kärnorna som omarbetats till strategiska noder som 

utöver centralorter nu även innefattar viktiga serviceorter, 

kollektivtrafiknoder och noder för vandring och cykling. Detta för att 

nyansera bilden av den flerkärniga skånska ortstrukturen genom att 

synliggöra fler orter som är viktiga för landsbygden och sitt omland. 

Utifrån denna omarbetning har kartan för strategisk 

bebyggelseinriktning utgått för att nu ingå i strukturkartan.  

Gällande nämnda orter pekas nu Bjärred, Flädie och Lomma ut som 

strategiska noder. Alnarp pekas inte ut eftersom framtaget underlag 

baseras på SCB:s definition av tätorter. Tidigare har Alnarp varit en 

egen småort men ingår nu som en del av Lomma tätort. Därmed ingår 

Alnarp i den strategiska noden Lomma.  

 

Bromöllas, Hässleholms, Hörbys, Osbys, Kristianstads och Östra Göinges kommuner i Skåne 

Nordost anser att kartan kopplat till planering av bebyggelse bör korrigeras så att den viktar 

buss- och tågstationer lika. Vidare anser samtliga kommuner i Skåne Nordost att 

bebyggelseutvecklingskartan inte visar en väl fungerande bostadsmarknad där man kan bo och 

leva i hela Skåne. 

Region Skåne uppskattar synpunkterna och kartan för planering av 

bebyggelse har utgått ur planen och inkluderas nu som en del av den 

flerkärniga ortstrukturen i strukturkartan under utvecklingsinriktningen. 

Lokala kärnor har omarbetats till strategiska noder och har brutits ner i 

fler orter utifrån ett funktionellt perspektiv för att bättre fånga variationer 

inom olika delar av Skåne. De funktioner som har beaktats handlar om 

tillgång till offentlig och privat service, kollektivtrafik samt tillgång till 

rekreation och besöksnäring genom Skåneleden och de regionala 

turistcykellederna. Detta för att nyansera bilden av den flerkärniga 

skånska ortstrukturen genom att synliggöra fler orter som är viktiga för 

landsbygden och sitt omland. 

 

Sydöstra Skåne anser att ett redovisat nuläge i kartform hade gett medvetenhet om tillgångars 

lokalisering och kunnat utgöra en grund för dialog om utmaningar och möjligheter i regionen. 

Region Skåne uppskattar synpunkten. Regionplanens 

planeringsinriktning är 2022 - 2040. Flertalet av de kartor som 

presenteras i planen utgår från nuläge och visar en utvecklingsinriktning 

till 2040. I legenderna till kartorna beskrivs vad som är nuläge eller 

planerat/framtid. 
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Transporter 

Följande aktörer har lämnat synpunkter beträffande avsnittet Transporter: Vänsterpartiet i 

Skåne, Båstad kommun, Svalövs kommun, Lund och Sjöbo kommun, Malmö stad, Trelleborgs 

kommun, Sydöstra Skåne, Bromölla kommun, Hässleholms kommun, Hörby kommun, Osby 

kommun, Kristianstads kommun, Östra Göinge kommun, Kollektivtrafiknämnden, ”Stoppa 

höghastighetsbanan genom Skåne”, Östra Skånes Byggförening och Lennart Nord.  

Sammanfattningsvis handlar inkomna synpunkter om att det behövs långsiktigt hållbara 

lösningar för pendling och godstrafik. Bland synpunkterna påpekas avsaknaden av 

landsbygdsperspektivet, framför allt kopplat till kollektivtrafik och hållbart resande, exempelvis 

behöver tillgängligheten till tätorter med längre avstånd till tillväxtmotorer och regionala kärnor 

utvecklas för att alla ska ha samma möjligheter. Laddinfrastrukturen behöver prioriteras och 

fortsätta utvecklas för att möjliggöra hållbara gods- och persontransporter. Vidare poängteras 

att kapitlet om transporter saknar kopplingar till regionplanens övergripande mål. Brister, behov 

och åtgärder i transportinfrastruktursystemet behöver synliggöras tydligare.  

*** 

Vänsterpartiet i Skåne anser att följande mening är oklar och bör ses över: ”För att uppfylla 

målen behöver befintlig infrastruktur användas så effektivt som möjligt samtidigt som det krävs 

stora investeringar i kollektivtrafik och infrastruktur från såväl lokal och regional som statlig 

nivå” (sida 59). 

Region Skåne uppskattar synpunkten och avsnittet har justerats för att 

förtydliga att formuleringen “effektiv användning av befintlig 

infrastruktur” hänvisar till att få fler att åka kollektivt, gå eller cykla. 

Strukturkartan med tillhörande text har inför granskningsskedet 

utvecklats för att lyfta fram satsningar på nationell infrastruktur som 

Region Skåne ser som prioriterade. 

 

Båstad kommun lyfter att resonemanget kring begreppet redundans i transportsystemet bör 

förtydligas och utvecklas.  

Region Skåne uppskattar synpunkten och planförslaget har inför 

granskningsskedet kompletterats med en begreppslista där det förtydligas 

att redundans i transportsystemet handlar om möjligheten att vid 

störningar kunna använda ersättningssystem såsom alternativa 

förbindelser, vägar, järnvägar och noder för att upprätthålla viktiga 

samhällsfunktioner. 

 

Svalövs kommun påtalar att regionplanen bör kompletteras med en diskussion om översyn av 

vägnätet för förutsättningar för kollektiva och individuella transporter, framförallt i 

förhållande till omställningen till fossilfria och förnybara transporter. 

Region Skåne noterar synpunkten men den har inte lett till en justering av 

granskningshandlingen. Region Skåne har valt att lägga regionplanen på 

en strukturell och principiell nivå i denna version. Att bidra till ett ökat 

hållbart resande är dock en angelägen del av planens inriktning och 

regionplanen lyfter bland annat fram vikten av att skapa hållbara 

förutsättningar för bilen, inte minst som ett betydelsefullt komplement 

som kan utöka kollektivtrafikens upptagningsområde. Därför behövs 

attraktiva pendlarparkeringar i anslutning till kollektivtrafik samt större 

tillgång till infrastruktur för tankning av fossilfria drivmedel och publik 

laddning för elfordon. 
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Hässleholms kommun påtalar att landsbygdens unika förutsättningar behöver beaktas. 

Dessutom behövs fördjupade resonemang kring landsbygdens hållbara utvecklingspotential, 

däribland kring bilen som fortskaffningsmedel. 

Region Skåne uppskattar synpunkterna och regionplaneförslaget lyfter 

fram att bilen som transportmedel kommer att ha en fortsatt 

framträdande roll även i framtidens transportsystem i Skåne och inför 

granskningsskedet har det förtydligats att detta framför allt gäller på 

landsbygden. Regionplanen lyfter fram att bilens förutsättningar dock 

kommer att förändras med teknikutvecklingen, exempelvis genom 

alternativa drivmedel och autonoma fordon. Den kontinuerliga 

utvecklingen är en faktor som samhällsplanerande aktörer måste ta 

hänsyn till. Genom att synliggöra nya resmöjligheter, ompröva invanda 

resebeteenden och öka acceptansen för fossilfria drivmedel och elfordon 

kan efterfrågan på hållbara trafiklösningar öka. Samverkan behöver ske 

mellan Region Skåne, Trafikverket och de skånska kommunerna. 

 

Lund och Sjöbo kommun saknar tydliga planeringsprinciper och resonemang kring hur 

landsbygdens förutsättningar kan stärkas genom goda kommunikationer och infrastruktur för 

att nå de mål som angetts gällande landsbygdsutveckling.  

Region Skåne uppskattar synpunkterna och till granskningsversionen har 

flerkärnighetsbegreppet bearbetats och utvecklats, framför allt avseende 

de lokala kärnorna som omarbetats till strategiska noder som utöver 

centralorter nu även innefattar viktiga serviceorter, kollektivtrafiknoder 

och noder för vandring och cykling. Detta för att nyansera bilden av den 

flerkärniga skånska ortstrukturen genom att synliggöra fler orter som är 

viktiga för landsbygden och sitt omland. Regionplanen lyfter fram 

betydelsen av att beakta de strategiska noderna i fortsatt planering på 

regional och kommunal nivå samt verka för ökad samordning av resurser 

och samplanering av bebyggelse, gång-, cykel- och kollektivtrafik, service 

och rekreation. Vidare behandlas landsbygdsutveckling på samma sätt 

som urbana miljöer i planen för att skapa en balanserad utveckling för 

både stad och land. 

 

Malmö stad efterfrågar ett ökat fokus på långsiktigt hållbara lösningar för pendling och 

godstrafik, parallellt med att brister och behov i järnvägsnätets knutpunkter och 

spårkopplingar identifieras och åtgärdas. Vidare påpekar Malmö stad att samspelet mellan 

gods- och persontransporter behöver beaktas i strategier och planering inom transport och 

mobilitet.  

Region Skåne delar Malmö stads inställning om betydelsen av långsiktigt 

hållbara lösningar för pendling och godstrafik, i fortsatt regional 

planering finns potential att fördjupa dessa frågor ytterligare.  

 

”Stoppa höghastighetsbanan genom Skåne” är positiva till att regionplanen lyfter frågan om 

att lösa transportfrågor av mellankommunal karaktär. ”Stoppa höghastighetsbanan genom 

Skåne” efterfrågar ett regionalt omtag gällande den nya stambanan i nära dialog med Skånes 

kommuner, samt att tranportkapitlet ytterligare beskriver behovet av transporter i relation till 

att främja Skånes flerkärnighet. Textmässigt anser ”Stoppa höghastighetsbanan genom Skåne” 

att nya stambanor bör separeras från höghastighetsbanor.  

Region Skåne uppskattar synpunkterna och i Regionplan för Skåne 2022–

2040 används begreppet nya stambanor för att hänvisa till systemet med 

nya nationella stambanor. Sträckningen genom Skåne utgör en etapp i det 
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nationella systemet, regionplanen tar inte ställning kring järnvägens 

sträckning men förespråkar centralt belägna stationslägen.  

 

Kollektivtrafiknämnden är positiva till att regionplanen tar upp det viktiga behovet att säkra 

ytor för spårreservat, depåer och stationer i planeringen.  

Den positiva återkopplingen uppskattas. 

 

Sydöstra Skåne ställer sig positiva till att Skånes nationella och internationella position på sikt 

stärks genom utökade förbindelser Danmark och norra Europa, men påtalar vikten av att 

tillgängliggöra dessa investeringar för hela Skåne, även delarna med längre avstånd till 

tillväxtmotorer och regionala kärnor.  

Region Skåne uppskattar den positiva återkopplingen och delar Sydöstra 

Skånes inställning om betydelsen av att investeringarna för att stärka 

Skånes kopplingar till omvärlden tillgängliggörs för hela regionen. Att 

stärka tillgängligheten och binda samman Skåne är också en av planens 

övergripande strategiska inriktningar. Inför granskningsskedet har 

strukturkartan med tillhörande text utvecklats för att lyfta fram 

betydelsen av Ystad- och Österlenbana för södra Skånes nationella och 

internationella tillgänglighet, inte minst genom kopplingen till Malmö och 

Köpenhamn och till den nya stambanan.    

 

Bromöllas, Hässleholms, Hörbys, Osbys, Kristianstads och Östra Göinges kommuner i Skåne 

Nordost påpekar att regionplanen bör utgå från resvaneundersökningen från 2018 istället för 

den från 2013.  

Region Skåne uppskattar synpunkten. Diagram som används för att 

redovisa färdmedelsfördelning och färdmedelsfördelningsmål kommer 

från Strategi för att hållbart transportsystem i Skåne där målen togs fram. 

Resvaneundersökningen utgår från en liknande men något annorlunda 

indelning.  

 

Östra Skånes Byggförening ställer sig positiva till föreslagen regionplan, men betonar vikten av 

att fortsätta prioritera dubbelspår på Skånebanan mellan Kristianstad och Helsingborg.  

Region Skåne uppskattar synpunkterna och inför granskningsskedet har 

strukturkartan med tillhörande text utvecklats för att lyfta fram 

Skånebanans betydelse samt tydliggöra att Region Skåne ser det som 

prioriterat att Skånebanan med dubbelspår Hässleholm–Kristianstad 

inkluderas i nationell transportinfrastrukturplan för perioden 2022–2033. 

 

Lennart Nord påtalar vikten av goda förbindelser och att prioritera bebyggelseutveckling längs 

med kollektivtrafiksstråken för att minska transportsektorns utsläpp.  

Region Skåne har i planförslaget har valt att fokusera på att stärka Skånes 

flerkärnighet och kopplingen mellan bebyggelseutveckling och 

kollektivtrafik, då detta bidrar till att uppfylla målen för 

färdmedelsfördelning och en hållbar markanvändning. 

Sambandet mellan bebyggelseutveckling och kollektivtrafik har i 

granskningshandlingen flyttats till fliken utvecklingsinriktning och 

beskrivs under rubriken det flerkärniga Skåne.  
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Hållbart resande 

Följande aktörer har lämnat synpunkter beträffande avsnittet Hållbart resande: Vellinge 

kommun, Svalövs kommun, Malmö stad, Sydöstra Skåne, Bromölla kommun, Hässleholms 

kommun, Hörby kommun, Osby kommun, Kristianstads kommun, Östra Göinge kommun, 

Region Kronoberg, Kollektivtrafiknämnden, Region Stockholm, Stiftelsen Skånska Landskap, 

Romeleås- och Sjölandskapskommittén, Vänsterpartiet i Skåne och Akademiska Hus.  

Sammanfattningsvis handlar inkomna synpunkter om vikten av att utveckla cykelvägar och 

förbättrad kollektivtrafik för exempelvis förbättrad nåbarhet till natur- och rekreationsområden i 

Skåne. Alternativa färdmedel bör lyftas ytterligare i regionplanen och hela resan- perspektivet 

bör utvecklas vidare, speciellt i relation till landsbygden. 

*** 

Vellinge kommun önskar ett förtydligande kring fastställda supercykelstråk och vad det innebär 

för planering av kommunal verksamhet.  

Region Skåne uppskattar synpunkten och regionplanen identifierar stråk 

med potential att bli framtida supercykelvägar. Supercykelvägarna 

kommer att planeras, utvecklas, kommuniceras och drivas i samverkan 

mellan Region Skåne, kommuner och väghållare som en integrerad del i 

infrastrukturplaneringen med ambitionen att skapa ett enhetligt system.  

Texten i planeringsprincipen om supercykelvägar har justerats i 

granskningshandlingen. Supercykelvägarna redovisas nu även i 

Utvecklingsinriktningens strukturkarta med tillhörande text. 

 

Stiftelsen skånska landskap anser att ökad nåbarhet för alla till natur och rekreationsområden 

genom utveckling av cykelvägar och förbättrad kollektivtrafik bör vara prioriterat i 

planeringen. 

Region Skåne uppskattar synpunkterna och i granskningshandlingen har 

det tematiska avsnittet Regionala vandringsleder- och cykelleder för 

rekreation och turism utvecklats och en ny planeringsprincip tagits fram 

avseende att förbättra nåbarheten till Skånes natur- och kulturmiljöer för 

att gynna friluftsliv och turism. I både strukturkartan och i den nya 

temakartan Friluftsliv i Skåne redovisas noder för vandring och cykling, 

det vill säga orter som utgör angöringspunkter för att nå naturen med 

kollektivtrafik. 

 

Romeleås- och Sjölandskapskommittén uppmanar till att förbättra nåbarhet till natur- och 

skogsområden inom Romeleåsen och Sjölandskapet genom utveckling av cykelleder och 

kollektivtrafik.  

Region Skåne uppskattar synpunkten och granskningshandlingen har 

kompletterats med en temakarta som visar hållplatslägen med angöring 

till kollektivtrafik hållplatslägen för att nå vandrings- och cykelleder. 

 

Hässleholms kommun efterfrågar underlag att kartlägga, samordna och ta fram nya modeller för 

finansiering kring cykelpendlingsstråk över kommungränser. Pendlingsstråken kan även bidra 

till destinationsutveckling. 

Region Skåne uppskattar förslaget och regionplanen lyfter fram vikten av 

att förbättra kopplingar för gång och cykel till kollektivtrafiken men 

behandlar utöver potentiella supercykelvägar inte behov av enskilda 

satsningar i cykelinfrastrukturen.  
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Förslag till satsningar, finansiering och modeller för genomförande 

hanteras inom ramen för den regionala transportinfrastrukturplanen, 

RTI, vars process pågår parallellt med regionplaneprocessen.  

I granskningshandlingen har det tematiska avsnittet Regionala 

vandringsleder och cykelleder för rekreation och turism utvecklats och en ny 

planeringsprincip tagits fram avseende att förbättra nåbarheten till 

Skånes natur- och kulturmiljöer för att gynna friluftsliv och turism, vilket 

inkluderar även cykelinfrastruktur. 

 

Kollektivtrafiknämnden framhåller att alternativa bränslen eller autonoma fordon inte kan råda 

bot på städernas trängselproblematik, utan att kollektivtrafiken är en mycket viktig faktor för 

att lösa trängselfrågan. Nämnden anser dock att bilen fortsatt är ett viktigt färdmedel utanför 

städerna. För att skapa hållbara förutsättningar är det viktigt att möjliggöra anslutningsresor 

med bil till kollektivtrafik. 

Synpunkterna uppskattas och detta framgår av samrådshandlingen i 

avsnittet Hållbart resande. Avsnittet har bearbetats textmässigt i 

granskningshandlingen men innehållet är detsamma. En viktig del av 

utvecklingsinriktningen mot ett flerkärnigt Skåne handlar om att stödja 

utvecklingen av ett hållbart resande med kollektivtrafik.  

 

Vänsterpartiet i Skåne saknar skrivningar om hur regionplanen ska verka för att minska 

bilberoendet och påpekar att gällande väginfrastrukturen bör fokus vara på att underhålla och 

inte utveckla vidare.  

Region Skåne uppskattar synpunkterna och regionplanen har stort fokus 

på att stärka förutsättningarna för ett hållbart resande. I regionplanen 

redovisas mål för färdmedelsfördelning för gods- och persontransporter 

till 2050 för att klara omställningen till ett hållbart transportsystem. 

Målen innebär att fler behöver åka kollektivt, cykla eller gå.  

 

Region Kronoberg efterfrågar ett förtydligande gällande prioriteringar inom 

vägtransportsystemet vid kapacitetsbrist, samt en utveckling av hela-resan perspektiv med fokus 

på sårbara grupper. 

Region Skåne uppskattar synpunkterna och prioriteringar inom 

vägtransportsystemet vid kapacitetsbrist behandlas inom ramen för den 

regionala transportinfrastrukturplanen som tas fram parallellt med 

regionplanen. 

Region Skåne har valt att lägga regionplanen på en strukturell och 

principiell nivå i denna version. I konsekvensbedömningen bedöms 

planförslaget bland annat utifrån den sociala bedömningsgrunden, däri 

Jämlikhet och socioekonomiskt utsatta grupper ingår. Utöver det 

behandlas förutsättningar för sårbara grupper på en mer detaljerad nivå i 

den regionala transportinfrastrukturplanen, bland annat kopplat till 

tillgänglighetsanpassning av hållplatser. 

 

Region Stockholm vill belysa vikten av att utgå från ett långsiktigt systemperspektiv som 

inkluderar både miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter vid val mellan olika 

investeringar i transportsystemet. 

Region Skåne delar Region Stockholms inställning angående betydelsen av 

ett långsiktigt systemperspektiv som inkluderar både miljömässiga, sociala 
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och ekonomiska aspekter vid val mellan olika investeringar i 

transportsystemet. För satsningar på regional transportinfrastruktur 

synliggörs dessa perspektiv i den regionala transportinfrastrukturplanen. 

Region Skåne har även tagit fram Systemanalys för transportsystemet i 

Skåne 2020 som underlag till nationell och regional 

transportinfrastrukturplan. Inom Regionsamverkan Sydsverige har även 

en systemanalys för Sydsveriges infrastruktur tagits fram under 2020 

gemensamt mellan Skåne och grannregionerna.  

 

Svalövs kommun efterfrågar att regionplanen förtydligar vilka åtgärder som ska främja 

tillkomsten av kopplingar som ökar det hållbara resandet på landsbygden. Vidare påtalar 

kommunen att regionplanen kan vara mer visionär gällande framtidens kollektivtrafik och 

behov av infrastruktur. Planeringsprinciperna kan förstärkas avseende möjligheten att cykla 

och resa kollektivt på landsbygden.  

Region Skåne uppskattar synpunkterna. Inom Skånetrafiken pågår för 

närvarande ett pilotprojekt för landsbygdstrafik (Plusresa) för områden 

med ett glesare resandebehov. Förhoppningen är att detta på sikt ska 

kunna utvecklas till ett koncept som skapar ökad tillgänglighet med 

kollektivtrafik på landsbygden i Skåne. 

Planen lyfter fram att för landsbygden behövs utvecklade 

mobilitetstjänster och hållbara alternativ för bilen. I fortsatt regional 

planering finns potential att fördjupa dessa frågor ytterligare. 

 

Malmö stad önskar fokus på åtgärder som bidrar till långsiktigt hållbar pendling, i synnerhet 

för att minska bilanvändandet. Regionplanen behöver belysa tydliga strategier för att hantera 

dessa frågor. Kopplingar mellan laddmöjligheter och deras funktion i ett utvecklat elnät kan 

belysas ytterligare. Vidare framhåller Malmö stad Region Skånes viktiga roll i att samordna 

kommunerna i arbetet med regionala cykelstråk. 

Region Skåne uppskattar synpunkterna och att bidra till ett ökat hållbart 

resande utgör en viktig del av regionplanens inriktning. Region Skåne 

noterar Malmö stads synpunkt om kopplingar mellan laddmöjligheter och 

deras funktion i ett utvecklat elnät kan belysas ytterligare. Synpunkten 

föranleder ingen ändring i regionplanen med tas med till fortsatt arbete. 

Regionala cykelfrågor behandlas på en mer fördjupad nivå inom ramen 

för den regionala transporinfrastrukturplanen. 

 

Sydöstra Skåne är positiva till att Region Skåne vill stärka infrastrukturen för fotgängare och 

cyklister och stärka deras roll i samhällsplaneringen. De anser dock att mindre fokus bör ligga 

på supercykelstråk och mer på att säkerställa utbyggnaden av regionala cykelstråk samt 

cykelstråk mellan och inom orter. 

Region Skåne uppskattar synpunkterna och återkopplingen och vill 

förtydliga att regionala cykelfrågor behandlas på en mer fördjupad nivå 

inom ramen för den regionala transporinfrastrukturplanen.  

 

Bromöllas, Hässleholms, Hörbys, Osbys, Kristianstads och Östra Göinges kommuner i Skåne 

Nordost påtalar att Regionplanen bör ange att infrastruktur för gång och cykel bör prioriteras 

utmed relevanta stråk. 

Region Skåne uppskattar synpunkten och regionplanen innehåller 

ställningstaganden om att satsa på stärkt infrastruktur för fotgängare och 
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cyklister och stärka deras roll i samhällsplaneringen. Regionplanen tar 

dock inte ställning till investeringar inom regional infrastruktur utan 

hänvisar till processen med den regionala transportinfrastrukturplanen. 

 

Akademiska Hus påtalar att regionplanen bör understryka att en hållbar omställning i trafiken 

kräver attitydförändring och lyfta hur det kan möjliggöras. Vidare lyfts vikten av att 

tillgängliggöra kollektiva resor till cykel- och vandringsleder för alla Skåne.  

Region Skåne uppskattar synpunkterna och anser det viktigt att den 

fysiska planeringen erbjuder rätt förutsättningar för hållbart resande. 

Till granskningsversionen har strukturkartan kompletterats med noder för 

vandring- och cykling där orter pekas ut som är viktiga för att nå natur 

och rekreation genom kollektivtrafik. Vidare har planen kompletterats 

med resonemang kring att förbättra nåbarhet till rekreationsområden 

genom att dra om leder och skapa nya kopplingar till befintliga 

kollektivtrafikstråk. Detta eftersom det i allmänhet är svårt att skapa 

särskilda kollektivtrafiklinjer till natur och rekreation då 

resandebelastningen är mycket ojämn till sådana resmål. 

Att stärka tillgängligheten och binda samman Skåne är också en av 

planens övergripande strategiska inriktningar och något som kommer 

fortsätta prioriteras i det fortsatta Regionplanearbetet. 

 

Kollektivtrafik 

Följande aktörer har lämnat synpunkter beträffande avsnittet Kollektivtrafik: Höörs kommun, 

Lomma kommun, Burlövs kommun, Eslövs kommun, Svedala kommun, Lund och Sjöbo 

kommun, Bromölla kommun, Hässleholms kommun, Hörby kommun, Osby kommun, 

Kristianstads kommun, Östra Göinge kommun, Sydöstra Skåne, Sjukhusstyrelserna, 

Kollektivtrafiknämnden, Vänsterpartiet i Skåne, Region Stockholm, Högskolan Kristianstad, 

Lunds universitets studentkårer, Akademiska hus och Skånes hembygdsförbund. 

Sammanfattningsvis handlar inkomna synpunkter om betydelsen av att vikta tåg- och busstrafik 

lika, både i text och i kartor, eftersom det spelar en avgörande roll för människors möjligheter 

och benägenhet att leva hållbart samt för den långsiktiga samhällsutvecklingen i stort. 

Regionplanen behöver bli mer framåtsyftande angående framtida planer för stationer för både 

tåg och buss. Vidare poängteras vikten av att utveckla kopplingarna mellan östra och västra 

Skåne för att knyta ihop Skåne.  

*** 

Hässleholms kommun föreslår att regionplanen förtydligar sin roll i kollektivtrafikfrågan, lyfter 

framtida utbyggnadsprojekt kopplat till järnvägen och framtida stationsorter, samt att 

dubbelspår på Skånebanan är nödvändigt för att knyta ihop Skåne. Vidare föreslår 

Hässleholms kommun att en framtida depå för den nya stambanan skulle kunna lokaliseras i 

Hässleholm.  Kommunen påtalar även den särskilda vikten av stöd- och satsningar gällande 

kollektivtrafik på landsbygden i geografiskt stora kommuner.   

Region Skåne uppskattar synpunkterna och inför granskningsskedet har 

infrastrukturdelen av strukturkartan fördjupats och belyser nu 

Skånebanans betydelse på ett tydligare sätt. Region Skåne noterar 

Hässleholms kommuns inspel om att en framtida depå för den nya 

stambanan skulle kunna lokaliseras i Hässleholm.   
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Sjukhusstyrelserna påtalar att möjligheten för personal och studenter att förflytta sig mellan 

Skånes sjukhus bör beaktas i planeringen av den kommunala transportstrukturen. 

Sjukhusstyrelse Ystad välkomnar utvecklingen av Österlenbanan. 

Regionplanen innehåller strategier och principer på en övergripande nivå 

för fortsatt arbete med att utveckla kollektivtrafiken, fördjupningar görs i 

Region Skånes fortsatta planering av kollektivtrafiken. 

 

Skånes hembygdsförbund föreslår att medel avsett den nya stambanan stället bör läggas på 

utvecklandet av den befintliga järnvägen och miljövänliga bussar.  

Region Skåne vill lyfta fram att det både finns behov av att utveckla ny 

transportinfrastruktur samt att underhålla och utveckla befintlig 

infrastruktur. Mer detaljerade ställningstagande gällande prioriteringar 

för regional transportinfrastruktur hanteras inom ramen för det pågående 

arbetet med en ny regional transportinfrastrukturplan.  

 

Kristianstads kommun påtalar att tåg- och busstrafik bör viktas lika i frågor om kollektivtrafik 

för att stärka flerkärnigheten.  

Region Skåne uppskattar synpunkten och inställningen är att både tåg- 

och busstrafik har viktiga funktioner för att stärka det flerkärniga Skåne. 

 

Högskolan Kristianstad anser att regionplanen bör vikta tåg- och busstrafik lika. 

Region Skåne uppskattar synpunkten och inställningen är att både tåg- 

och busstrafik har viktiga funktioner för att stärka det flerkärniga Skåne. 

 

Lund och Sjöbo kommun påtalar att det är viktigt för hela Skånes utveckling att stärka 

kopplingarna mellan öst och väst, däribland genom att satsa på kollektivtrafikstråk och 

infrastruktur längsmed väg 11.   

Region Skåne uppskattar synpunkterna och håller med om betydelsen av 

att stärka kopplingarna mellan östra och västra Skåne. Det aktuella 

stråket lyfts i regionplanen fram som ett viktigt 

transportinfrastrukturstråk. Mer detaljerade ställningstagande gällande 

prioriteringar för regional transportinfrastruktur hanteras inom ramen 

för det pågående arbetet med en ny regional transportinfrastrukturplan.  

 

Kollektivtrafiknämnden ställer sig positiva till att regionplanen pekar ut Hässleholm som viktig 

järnvägsknut och kollektivtrafiknod, samt påtalar behovet av stärkt kapacitet på Skånebanan 

och i stråket Lund-Hässleholm. Vidare efterfrågas underlag och strategier för en robust och 

hållbar kollektivtrafikförsörjning till regionens större flygplatser och hamnar. 

Regionplanen har inför granskning utvecklats för att tydligare lyfta fram 

behov större infrastruktursatsningar, däribland på Skånebanan, med 

utgångspunkt från Skånebilden och arbetet inom Regionsamverkan 

Sydsverige. Strategier för kollektivtrafikförsörjning till regionens större 

flygplatser och hamnar har inte hanterats i denna regionplan, men kan om 

behov finns utvecklas i fortsatt regional planering.   

 

Bromöllas, Hässleholms, Hörbys, Osbys, Kristianstads och Östra Göinges kommuner i Skåne 

Nordost efterfrågar tydliga ställningstaganden för en utveckling av kollektivtrafiken under 
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planperioden, samt ett större fokus på kollektivtrafiklösningar på landsbygden som ett led i 

regionens klimatarbete. Samtliga kommuner i Skåne Nordost menar att regionala busstråk inte 

enbart ska ha periferera placeringar utanför orter utan att centrala placeringar är viktiga för 

att göra det möjligt för fler att åka kollektivt. Samtliga kommuner i Skåne Nordost påtalar att 

regionplanen kan bli mer visionär och även markera ut framtida stationer såväl som att tåg- 

och busstrafik behöver viktas lika, samt att det är viktigt att det mellanregionala perspektivet 

inkluderas angående planeringsprinciper kopplat till kollektivtrafiken. 

Region Skåne uppskattar synpunkterna. Regionplanen lyfter fram att det 

för landsbygden behövs utvecklade mobilitetstjänster och hållbara 

alternativ för bilen. I fortsatt regional planering finns potential att 

fördjupa dessa frågor ytterligare. Region Skåne har valt att lägga 

regionplanen på en strukturell och principiell nivå. Utformning av 

regionala busstråk görs inom ramen för den fortsatta 

kollektivtrafikplaneringen. Regionplanen pekar inte ut några nya 

stationer utöver de som redan är planerade. Möjligheter till nya stationer 

utesluts inte genom regionplanen men frågan behöver prövas från fall till 

fall i samband med det fortsatta arbetet med infrastruktur och 

kollektivtrafik. 

 

Höörs kommun anser att regionplanen bör lägga större fokus på att säkra tillgänglighet till 

Skånes grön- och rekreationsområden genom en väl fungerande kollektivtrafik. I nuläget 

upplevs för stort fokus ligga på arbetspendling.  

Region Skåne instämmer med vikten av att verka för ett hållbart resande 

till Skånes naturområden. Granskningshandlingen har kompletterats med 

ett resonemang kring det arbete som sker för att bättre koppla 

kollektivtrafiken med Skåneleden, såväl som med en karta för friluftsliv 

där man kan se befintliga hållplatslägen som kopplar an till Skåneleden 

och cykelturistlederna. Genom att visa nuläge ges också en bild av vart 

brister finns och där behovet är stort att vidareutveckla kollektivtrafikens 

koppling till naturen. 

 

Lomma kommun påpekar att reguljär regionbusstrafik, utöver tågtrafik och regionala 

superbusstråk, är strukturbildande och inte får förbises. 

Region Skåne instämmer med att även reguljär regionbusstrafik kan vara 

strukturbildande. Regionplanen lyfter dock fram att tågtrafiken och 

superbusstråken har en särskilt stor strukturbildande potential.  

 

Burlövs kommun påpekar att deras tågstation behöver tydliggöras som pendlarstation för både 

Pågatåg och Öresundståg. Kommunen saknar även omnämnandet av utvecklingen av System 3 

och hur det kommer att påverka trafiken. 

Region Skåne uppskattar synpunkterna. Regionplanens karta över 

Kollektivtrafikstråk i Skåne redovisar nuvarande trafikering. I Region 

Skånes Persontågsstrategi 2020–2040 redovisas målbilder för framtida 

trafikering, inklusive för System 3, samt satsningar på järnväg som behövs 

för att nå målbilden. För att skapa förutsättningar för förverkligande av 

målbilden är det avgörande att, i enlighet med regionplanen, agera 

gemensamt för att förmå staten att genomföra nödvändiga investeringar i 

infrastruktur, samt inkludera kollektivtrafiken i ett tidigt skede i 

planeringen och verka för att den ska få en strukturbildande roll vid 

tätortsutbyggnad.  
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Eslövs kommun instämmer med att kollektivtrafiken är ett verktyg för att binda samman Skåne 

och nå målbilden i den regionala utvecklingsstrategin, men anser att innehållet i avsnittet 

behöver utvecklas för att möjliggöra detta.  

Regionplanen innehåller strategier och principer på en övergripande nivå 

för fortsatt arbete med att utveckla kollektivtrafiken, fördjupningar görs i 

Region Skånes fortsatta planering av kollektivtrafiken.  

 

Hörby kommun påtalar att Region Skåne och Skånetrafiken behöver uppnå samstämmighet i 

sina prioriteringar av kollektivtrafik, att busstrafik behöver prioriteras likvärdigt med tågtrafik, 

samt att vidare arbete genomförs i samråd med kommunerna.   

Region Skånes inställning är att både buss- och tågtrafiken fyller viktiga 

roller för ett sammanbundet Skåne och för att skapa förutsättningar för 

att dra nytta av den flerkärniga ortsstrukturen.  

 

Östra Göinge kommun önskar tillägget Superbusskonceptet Kristianstad - Östra Göinge – 

Älmhult. 

Regionplanen innehåller strategier och principer på en övergripande nivå 

som ska utgöra underlag för fortsatt arbete med att utveckla 

kollektivtrafik. Regionplanen föreslår inte nya superbusstråk, de hanteras 

inom ramen för fortsatt planering av infrastruktur och kollektivtrafik.  

 

Svedala kommun efterfrågar stöd i planering och genomförande av förbättringsåtgärder 

gällande befintlig infrastruktur och kollektivtrafik främst kopplat till väg 841 och väg 108 samt 

planering för ny station utmed Ystadbanan i Börringe. 

Regionplanen innehåller strategier och principer på en övergripande nivå 

som underlag till fortsatt arbete med att utveckla infrastruktur och 

kollektivtrafik. Regionplanen lyfter fram behov av större nationella 

transportinfrastrukturinvesteringar med utgångspunkt från Skånebilden 

och Regionsamverkan Sydsveriges positionspapper för infrastruktur. 

Satsningar på regional transportinfrastruktur hanteras inom ramen för 

arbetet med den regionala transportinfrastrukturplaneringen. 

Regionplanen pekar inte ut några nya stationer utöver de som redan är 

planerade. Möjligheter till nya stationer utesluts inte genom regionplanen 

men frågan behöver prövas från fall till fall i samband med det fortsatta 

arbetet med infrastruktur och kollektivtrafik. 

 

Sydöstra Skåne påpekar att Ystad-Sjöbo-sträckan bör tas med bland busstråk av regional 

betydelse, då det är högt resande och täta turer mellan orterna. 

Region Skåne uppskattar synpunkten. Regionplanens karta över 

kollektivtrafikstråk utgår från befintliga stråk i Region Skånes 

Trafikförsörjningsprogram 2020–2030.  

 

Vänsterpartiet i Skåne påtalar att regionplanen ytterligare bör ta äldres resandebehov i 

beaktande och föreslår att man låter mer vältrafikerade stråk finansiera de glesare.  

Region Skåne instämmer och synpunkten tas med i vidare arbete 

tillsammans med kommunerna utifrån behov och prioriteringar. 
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Region Stockholm önskar förtydligande över vilka stora satsningar som kommer göras inom 

kollektivtrafiken. Gällande planeringsprinciperna föreslår de ett tillägg med resonemang kring 

styrmedels betydelse för den fysiska planeringen, samt en uppmaning att prioritera redan 

existerande kollektivtrafikstrukturer likväl som nybyggnation. 

Regionplanen har utformats på en övergripande nivå. För mer detaljerade 

redovisningar av satsningar inom transportinfrastruktur och 

kollektivtrafik hänvisar Region Skåne till arbetet med regional 

transportinfrastrukturplan samt Region Skånes Trafikförsörjningsprogam 

2020–2030 och Persontågsstrategi 2020–2040    

 

Lunds universitets studentkårer vill betona att en utbyggnad av kollektivtrafiken inte får 

innebära ökade biljettkostnader, då det skulle medföra konsekvenser för de mer ekonomiskt 

utsatta. 

Region Skåne uppskattar synpunkten. Biljettkostnader för 

kollektivtrafiken hanteras inte inom ramen för regionplanen.   

 

Akademiska hus påpekar att mångfald av kollektivtrafik till lärosätena är viktigt. 

Region Skåne uppskattar synpunkten som noteras och tas med i vidare 

arbete under genomförandet av regionplanen.  

Gränsöverskridande transporter 

Följande aktörer har lämnat synpunkter beträffande avsnittet Gränsöverskridande transporter: 

Helsingborgs stad, Bromölla kommun, Hässleholms kommun, Hörby kommun, Osby kommun, 

Kristianstads kommun, Östra Göinge kommun, Region Blekinge, Hallaröds hembygdsförening, 

MalmöLundregionen, Trelleborgs kommun, Malmö stad, Svalövs kommun, Landskrona stad, 

Eslövs kommun, Älmhults kommun, Transportministeriet, Region Halland, Markaryds 

kommun, Sveriges Åkeriföretag och Lennart Nord. 

Sammanfattningsvis handlar inkomna synpunkter till stor del om den nya stambanan för 

höghastighetståg, en del aktörer ser positivt på dess potential medan andra ställer sig starkt 

negativa. Vidare är de flesta enade kring de nya stationernas placering, vilket bör vara centralt 

integrerade i Lund och Hässleholm för att satsningen ska vara hållbar och ge de synergieffekter 

som förespås. Synpunkterna handlar även om att effekterna av Fehmarn Bält-förbindelsen bör 

utredas och finnas med i regionplanen. I övrigt påpekas att regionplanen bör se över Skånes 

gränser beträffande transportinfrastruktur och bland annat nämns kopplingar till andra regioner 

och gränskommuner.  

*** 

Helsingborg stad instämmer med vikten av en ny stambana, men anser att färdigställandet av 

västkuststråket bör prioriteras. Det efterfrågas även att regionplanen synliggör de noder som 

utgör anslutningarna till den nya stambanan, däribland Hässleholm.  

Region Skåne uppskattar synpunkterna och texten om Västkuststråket 

har utvecklats i granskningshandlingen till Regionplan för Skåne 2022–

2040. Vidare har strukturkartan kompletterats för att tydligare belysa de 

noder som efterfrågats.  
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Bromöllas, Hässleholms, Hörbys, Osbys, Kristianstads och Östra Göinges kommuner i Skåne 

Nordost anser att regionplanen tydligt behöver ta ställning för integrerade och centralt 

placerade stationer i Lund och i Hässleholm i frågan om den Nya stambanan. 

Region Skåne håller med om betydelsen av centrala stationslägen. Inför 

granskningsskedet har avsnittet Transportinfrastruktur i strukturkartan 

utvecklats och lyfter fram att för att möjliggöra ökad rörlighet över hela 

regionen är det viktigt att den nya stambanan planeras samordnat med 

anslutande banor, med integrerade och centralt placerade stationer i Lund 

och i Hässleholm samt synkroniserat med den regionala tågtrafikens 

behov.    

 

Region Blekinge saknar den potentiella nya järnvägsdragningen Skånediagonalen i 

regionplanen och menar att den skulle avlasta en del sträckor. Region Blekinge vill även 

påminna om vikten av att utveckla ett tågsystem inte bara för invånarna i Skåne, utan även för 

invånarna i andra regioner. 

Region Skåne uppskattar synpunkterna. Skånediagonalen ingår inte bland 

de infrastrukturinvesteringar som Region Skåne har prioriterat. 

Regionplanen lyfter fram betydelsen av satsningar på Skånebanan, som 

sträcker sig från Helsingborg till Kristianstad mot Blekinge och som 

kommer också att bli en viktig förbindelse till den nya stambanan.  

 

Hässleholms kommun anser att regionplanen behöver bli tydligare vad gäller behovet att 

genomföra nya stambanor med centralt belägna, väl integrerade stationslägen både i Lund och 

i Hässleholm. Det efterfrågas att det i regionplanen framgår att Region Skåne har en ledande 

roll vad gäller samordning. 

Region Skåne uppskattar synpunkterna och inför granskningsskedet har 

strukturkartan utvecklats avseende transportinfrastruktur, inklusive de 

nya stambanorna. Regionplanen lyfter fram att för att möjliggöra ökad 

rörlighet över hela regionen är det viktigt att den nya stambanan planeras 

samordnat med anslutande banor, med integrerade och centralt placerade 

stationer i Lund och i Hässleholm samt synkroniserat med den regionala 

tågtrafikens behov.   

 

MalmöLundregionen påpekar att färdigställandet av Fehmarn Bält-förbindelsen kommer att 

påverka och transportflöden till, från och genom Skåne och stärka regionens koppling till 

Tyskland. 

Regionplanen belyser att öppnandet av Fehmarn Bält-förbindelsen väntas 

medföra ökad trafik vilket kommer innebära ett större tryck på 

infrastrukturen samt behov av ökad kapacitet. Regionplanen lyfter även 

fram att en ökad tillgänglighet till norra Tyskland ger stora möjligheter 

att stärka kopplingen med Tyskland och det kontinentala Europa.  

 

Trelleborgs kommun påpekar att regionplanen behöver kompletteras med ställningstaganden 

och mål för de gränsöverskridande transporter som sker via Trelleborgs hamn till bland annat 

Tyskland, Litauen och Polen.  

Region Skåne instämmer och inför granskningsskedet har regionplanens 

strukturkarta med tillhörande text kompletterats angående Trelleborgs 

hamn. Regionplanen har även kompletterats med nya kartor som 

1935 ( 2864 )



Regionplan för Skåne 2022 - 2040 

 115 

synliggör kopplingar till omvärlden inklusive Tyskland, Polen och 

Baltikum.  

Malmö stad vill lyfta Öresundsmetrons potential att stärka pendling tvärs över Öresund samt 

klimatvänlig godstågstrafik över Öresundsbron och menar att detta bör förstärkas i 

regionplanen. 

Region Skåne instämmer och har kompletterat granskningshandlingen 

med att en Öresundsmetro kan avlasta Öresundsbron genom att ta hand 

om det lokala resandet. 

 

Svalövs kommun anser att Europaspåret bör finns med i regionplanen som alternativ 

Öresundsförbindelse.   

Region Skåne uppskattar synpunkterna men regionplanen tar 

utgångspunkt i Skånebilden samt Regionsamverkan Sydsveriges 

infrastrukturpositionspapper, där Europaspåret inte ingår. Regionplanen 

har kompletterats angående konsekvenser av Fehmarn Bält-förbindelsen 

under avsnittet Gränsöverskridande transporter. 

 

Landskrona stad anser att Europaspåret bör finns med i regionplanen som alternativ 

Öresundsförbindelse.   

Region Skåne uppskattar synpunkten men regionplanen tar utgångspunkt 

från Skånebilden samt Regionsamverkan Sydsveriges 

infrastrukturpositionspapper, där Europaspåret inte ingår. Regionplanen 

har kompletterats angående konsekvenser av Fehmarn Bält-förbindelsen 

under avsnittet Gränsöverskridande transporter. 

 

Eslövs kommun efterfrågar att effekterna av den kommande Fehmarn Bält-förbindelsen får 

större utrymme i regionplanen. 

Region Skåne uppskattar synpunkten och inför granskningsskedet har 

regionplanen kompletterats med konsekvenser av Fehmarn Bält-

förbindelsen under avsnittet Gränsöverskridande transporter. 

 

Region Halland anser att regionplanen skulle kunna beskriva hur transportinfrastrukturen 

knyter ihop Skåne med Halland och vidare upp mot Göteborg och Oslo.  

Region Skåne instämmer och inför granskningsskedet har regionplanen 

kompletterats angående samarbetet inom Regionsamverkan Sydsverige, 

samt med ny omvärldskarta över Skånes kopplingar med omvärlden 

inklusive Göteborg och Oslo, samt STRING-samarbetet. Regionplanen har 

även i strukturkartan med tillhörande text kompletterats avseende 

Västkustbanan och stråkets betydelse för att förbinda Oslo och Göteborg 

med Malmö-Köpenhamn, samt knyta ihop fler större städer längs 

sträckan. 

 

Hallaröds hembygdsförening menar att höghastighetsbanan skulle ha försumbara effekter på 

Skånes kommunikationer, näringsliv och arbetsmarknad. Föreslår att Region Skåne på nytt 

undersöker möjligheten till en ny stambana i anslutning till nuvarande.  

Region Skåne uppskattar synpunkterna och Region Skåne deltar 

tillsammans med berörda kommuner aktivt i Trafikverkets pågående 

arbete med nya stambanor. Regionplanen tar i denna version inte ställning 
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kring järnvägens sträckning men förespråkar centralt belägna 

stationslägen. 

 

Danska Transportministeriet: Banedanmark har gennemgået høringsmaterialet og har med 

henvisning til deri omtalte Region Skånes "Förslag till Tågstrategi" bemærkninger angående 

kapaciteten på Øresundsforbindelsen. Der er i strategien indeholdt nedenstående opgørelse 

over antal nødvendige tog over Øresund, som Regionen mener, der er brug for til at opnå deres 

mål til antal rejser: I 2030: 4 Øresundstog + 4 System 3 tog, i 2035: 4 Øresundstog + 5 System 

3 tog, i 2040: 4 Øresundstog + 6 System 3 tog. Banedanmark skal på det grundlag henlede 

opmærksomheden på, at den maksimale kapacitet i Øresundskorridoren i dag er 12 tog i timen. 

Togantallet i opgørelsen er derfor teoretisk set muligt ved homogen drift. Hvis der også skal 

køre godstog, nedsættes kapaciteten. Hvis der for eksempel skal køre 2 godstog, er der kun 

plads til 8 passagertog. Der kan endvidere komme begrænsninger, hvis der skal skaffes plads til 

andre tog i fri trafik. Det bemærkes, at kapaciteten på selve bro-/tunnelforbindelsen isoleret set 

er lidt højere end de 12 tog, men mulighederne begrænses af infrastrukturen på både dansk og 

svensk side. 

  

Region Skåne uppskattar synpunkterna och är medveten om att 

kapaciteten på Öresundsbron är begränsad och medger olika 

kombinationer av person- och godståg, samt att det framför allt är i 

landanslutningarna som begränsningarna finns. Region Skåne verkar 

bland annat tillsammans med samverkanspartners i Greater Copenhagen 

för att de åtgärder i Öresundsbrons landanslutningar som behövs för att 

kunna utnyttja Öresundsbrons fulla kapacitet ska genomföras så snart 

som möjligt.   

Region Skåne har högt satta mål avseende kollektivtrafik och 

färdmedelsfördelning. Region Skånes tågstrategi utgår från målprognoser 

som leder till måluppfyllelse och ska ses som en viljeinriktning för 

framtida utveckling av trafikeringen. Eftersom detta ligger högre än vad 

infrastrukturen idag medger verkar Region Skåne för att såväl 

Öresundsbrons landanslutningar ska åtgärdas som att nya 

Öresundsförbindelser ska byggas. 

 

Älmhults kommun lyfter vikten av väl utbyggd transportinfrastruktur även till kringliggande 

kommuner och regioner med tanke på gränsöverskridande arbetsmarknadsregioner. 

Region Skåne ser gränsöverskridande funktionella samband, inte minst 

om arbetsmarknadsregion som en viktig fråga med utvecklingspotential i 

samband med planens genomförande samt fortsatt löpande planering.  

 

Markaryds kommun efterfrågar att Markarydsbanan omnämns i regionplanen. 

Region Skåne uppskattar synpunkten. Markarydsbanan ingår som ett 

viktigt transportinfrastrukturstråk i strukturkartan men omnämns inte i 

plantexten. 

 

Sveriges Åkeriföretag efterfrågar ett fortsatt arbete för en alternativ fast förbindelse över 

Öresund.  

Region Skåne uppskattar synpunkten men den föranleder ingen 

justering av regionplaneförslaget.  
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Lennart Nord efterfrågar att regionplanen i högre grad problematiserar vad stora 

infrastruktursatsningar innebär för hela Skånes invånare.  

Region Skåne uppskattar synpunkterna och i granskningshandlingen har 

strukturkartan utvecklats avseende transportinfrastruktur och för att 

lyfta fram betydelsen av att den nya stambanan planeras samordnat med 

anslutande banor, med integrerade och centralt placerade stationer för att 

möjliggöra ökad rörlighet över hela regionen. Regionplanen lyfter även 

fram behov av satsningar på de anslutande infrastrukturstråken 

Skånebanan och Ystadbanan som viktiga för tillgängligheten till den nya 

stambanan. 

Godstransporter 

Följande aktörer har lämnat synpunkter beträffande avsnittet Godstransporter: Bjuvs kommun, 

Helsingborgs stad, Höganäs kommun, Klippans kommun, Perstorps kommun, Åstorps 

kommun, Ängelholms kommun, Örkelljunga kommun, Sveriges Åkeriföretag, Malmö stad, 

Svalövs kommun, Landskrona stad, Lomma kommun, Burlövs kommun, Region Stockholm, 

Sjöfartsverket, VASYD och Skånes Socialdemokratiska Partidistrikt.  

Sammanfattningsvis handlar inkomna synpunkter om att överföringen av gods från lastbil till 

järnväg eller sjöfart och hur kapacitetsbristen över Öresund ska lösas. Aktörerna efterfrågar ett 

resonemang om att säkerställa strategiska lägen i Skåne för olika typer av gods- och 

logistikhantering samt om godsflöden som inkluderar hela Sverige. Exempelvis bör lokalisering 

av ny rangerbangård pekas ut i karta samt bör dess eventuella konsekvenser hanteras i text.  

*** 

Bjuvs, Helsingborgs, Höganäs, Klippans, Perstorps, Åstorps, Ängelholms och Örkelljungas 

kommuner i Familjen Helsingborg saknar ett resonemang om nordvästra Skånes roll som en 

regionalt och nationellt viktig logistiknod. 

Region Skåne uppskattar synpunkterna och strukturkartan med 

tillhörande text har i granskningshandlingen kompletterats för att lyfta 

fram Malmö, Trelleborg, Ystad och Helsingborg som viktiga strategiska 

godsnoder samt tydligare belysa hamnarnas funktion och betydelse. 

Region Skåne bedömer att det i nuläget inte finns tillräckliga underlag för 

att utveckla frågan ytterligare i denna regionplan. I fortsatt regional 

planering finns potential att fördjupa dessa frågor ytterligare. 

 

Sveriges åkeriföretag anser det viktigt att ”proaktivt och regionalt helhetsperspektiv på gods- 

och logistikfrågor inneha och förvalta ett fullt utbyggt vägnät med den senaste bärighetsklassen 

BK4”. De efterfrågar även ytterligare stöd i frågan att förflytta ”transitgods” från lastbil till 

sjöfart alternativt järnväg. 

Region Skåne delar Sveriges åkeriföretags åsikt om betydelsen av ett 

proaktivt och regionalt helhetsperspektiv på gods- och logistikfrågor. 

Region Skåne arbetar aktivt med gods- och logistikfrågor ur att regionalt 

perspektiv, framförallt kopplat till genomförandet av Region Skånes 

Strategi för den hållbara gods- och logistikregionen samt genom 

framtagandet av kunskapsunderlag. Däribland en rapport om hur High 

Capacity Transports (HCT) i Skåne på väg och järnväg kan bidra till att 

klimatmålen uppnås samtidigt som godstransporterna i Skåne 

effektiviseras. 
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Malmö stad efterfrågar att regionplanen lyfter fram vikten av att godstransporter är energi- 

och yteffektiva för att säkerställa en attraktiv och trivsam stadsmiljö. Malmö stöd efterfrågar 

dessutom att regionplanen hanterar en långsiktigt hållbar lösning för en eller flera 

rangerbangårdar i Skåne, ett yttre godsspår i Malmö samt robusta anslutningar till Malmö 

hamn. Generellt är kommunen positiv till att regionplanen framhåller vikten av att arbeta 

proaktivt och utveckla ett regionalt helhetsperspektiv på gods- och logistikfrågor. 

Region Skåne noterar synpunkten om vikten av energi- och yteffektiva 

godstransporter i stadsmiljön, men förslaget erfordrar ingen ändring då 

Regionplan för Skåne 2022–2040 redan anses bemöta detta.  

Vidare har granskningshandlingen kompletterats med text om 

rangerbangård, men Region Skåne kommer inte inkludera förslag på 

lägen i denna version av Regionplan för Skåne 2022–2040. 

 

Svalövs kommun efterfrågar en övergripande järnvägsgodsstrategi samt att en utbyggnad av 

godsterminalstrukturen omnämns i regionplanen. Kommunen anser att överföring av gods till 

järnväg är en viktig fråga och är positiva till att en ny rangerbangård lokaliseras i södra delen 

av kommunen, dock saknar de en analys av goda logistiklägen utmed järnväg och väg. 

Region Skåne har sedan tidigare tagit fram Strategi för den hållbara gods- 

och logistikregionen, vilken använts som underlag i framtagandet av 

avsnittet. Region Skåne har valt att lägga Regionplan för Skåne 2022–2040 

på en strukturell och principiell nivå i denna version och presenterar 

behovet av satsningar på transportinfrastruktur på både järnväg och väg 

under avsnittet om planeringsstrategier.  

Vidare har granskningshandlingen kompletterats med text om 

rangerbangård, men Region Skåne bedömer att det i nuläget inte finns 

tillräckliga underlag att inkludera förslag på lägen i denna version av 

Regionplan för Skåne 2022–2040. Region Skåne ser säkerställandet av 

kapacitet och funktionalitet för rangering i södra Sverige som en viktig 

fråga för Skåne och Sverige och ser fram emot fortsatt samråd med 

berörda aktörer.  

 

Landskrona stad efterfrågar en övergripande järnvägsgodsstrategi med svar på hur Skåne ska 

hantera ökande transitflöden i framtiden. Kommunen anser att Region Skåne fortsatt bör utreda 

frågan om en ny godsbangård i Skåne, och hur kapacitetsbristerna för godstransporter kan 

lösas, samt arbeta för att Europaspåret utreds som en möjlig ny Öresundsförbindelse. 

Kommunen anser att stärka möjligheten till godstransporter på järnväg är en viktig fråga att 

arbete vidare med.   

Region Skåne instämmer och granskningshandlingen har kompletterats 

med resonemang kring Öresundsförbindelsens kapacitet.  

 

Lomma kommun påpekar att regionplanen kan komma att behöva och följaktligen bör peka ut 

en eventuell yttre godsbana, gärna på strukturkartan över framtida bangårdar och 

godstransporter. 

Region Skåne uppskattar synpunkterna och granskningshandlingen har 

kompletterats med text om rangerbangård, men Region Skåne bedömer 

att det i nuläget inte finns tillräckliga underlag att inkludera förslag på 

lägen för en eventuell yttre godsbana i denna version av Regionplan för 

Skåne 2022–2040. 
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Burlövs kommun vill lyfta fram att man under inga omständigheter kan acceptera ett yttre 

godsspår. 

Region Skåne vill förtydliga att yttre godsspår inte ingår i Region Skånes 

prioriterade infrastrukturåtgärder och därav inte heller i Regionplan för 

Skåne 2022–2040.   

 

Region Stockholm efterfrågar ett resonemang om godsflöden som inkluderar övriga Sverige, 

såväl som behov av att säkerställa strategiska lägen i Skåne för olika typer av gods- och 

logistikhantering. 

Regionplanen beskriver på en översiktlig nivå Skånes roll som en 

transitregion som skapar förutsättningar för utrikeshandeln i Sverige. För 

mer fördjupat underlag vill Region Skåne hänvisa till Region Skånes 

godsstrategi - Strategi för den hållbara gods- och logistikregionen Skåne. 

 

Sjöfartsverket är positiva till ambitionen att flytta godstransporter från väg till sjö och järnväg. 

Vidare menar Sjöfartsverket att det finns outnyttjad potentiell i Skånes hamnar och att deras 

funktion bör ges en större roll i den fortsatta planeringen av regionen. 

Region Skåne uppskattar synpunkten och tar med inspelet i Region Skånes 

fortsatta arbete.  

 

VASYD påpekar att avfallstransporterna bör lyftas in som en viktig aspekt i beskrivningen av de 

urbana godstransporterna.  

Region Skåne ser att hantering och transport av avfall är frågor som har 

en regional relevans och som i dialog med kommunerna skulle kunna 

utvecklas utifrån behovet av ny kunskap i ett mellankommunalt 

perspektiv. 

 

Banedanmark har med henvisning til Region Skånes "Förslag till Tågstrategi" bemærkninger 

angående kapaciteten på Øresundsforbindelsen. 

Region Skåne är medveten om att kapaciteten på Öresundsbron är 

begränsad och medger olika kombinationer av person- och godståg, samt 

att det framför allt är i landanslutningarna som begränsningarna finns. 

Region Skåne verkar bland annat tillsammans med samverkanspartners i 

Greater Copenhagen för att de åtgärder i Öresundsbrons 

landanslutningar som behövs för att kunna utnyttja Öresundsbrons fulla 

kapacitet ska genomföras så snart som möjligt.   

Region Skåne har högt satta mål avseende kollektivtrafik och 

färdmedelsfördelning. Region Skånes Persontågsstrategi 2020–2040 utgår 

från målprognoser som leder till måluppfyllelse och ska ses som en 

viljeinriktning för framtida utveckling av trafikeringen. Eftersom detta 

ligger högre än vad infrastrukturen idag medger verkar Region Skåne för 

att såväl Öresundsbrons landanslutningar ska åtgärdas som att nya 

Öresundsförbindelser ska byggas. 

 

Skånes Socialdemokratiska partidistrikt poängterar vikten av Skånes hamnar och att dessa bör 

belysas som viktiga transportnoder.  
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Region Skåne håller med om att hamnarna behöver lyftas fram tydligare i 

regionplanen. I granskningshandlingen har avsnittet Godstransporter 

under fliken Tematiska fördjupningar fördjupats avseende hamnarna.  

Vidare beskrivs Skånes hamnar som strategiska godsnoder under 

rubriken transportinfrastruktur i fliken Utvecklingsinriktning.  

 

Transporter – Kartor 

Följande aktörer har lämnat synpunkter beträffande kartorna under den tematiska 

fördjupningen Transporter: Malmö stad, Sjöfartsverket, Centerpartiet i Skåne, Region 

Blekinge, Klippans kommun, Åstorps kommun, Svalövs kommun, Landskrona stad, Bjuvs 

kommun, Helsingborgs stad, Höganäs kommun, Klippans kommun, Perstorps kommun, 

Åstorps kommun, Ängelholms kommun, Örkelljunga kommun och Sydöstra Skåne.    

Flertalet synpunkter över specifika kartdetaljer har inkommit.  

*** 

Malmö stad önskar en karta över vad som finns i den närmaste omvärlden, exempelvis 

kopplingar till Köpenhamn, Själland, Bornholm, Halland, Kronoberg och Blekinge. Utöver det 

önskas en karta med pendling över nationsgränser, samt att kartan över arbetspendling i Skåne 

skulle kunna kompletteras med en karta över utbildningsresande.  

Till granskningsversionen har planen kompletterats med en uppdaterad 

version om omvärldskartan för att förtydliga Skånes kopplingar till 

närliggande städer och regioner. Karta som visar pendlingsströmmar till 

Danmark finns med men har fått en tydligare placering i 

granskningsversionen. Statistik för pendling över nationsgränsen finns 

endast på regional nivå på grund av juridiska skillnader mellan Sverige, 

Danmark och Norge. Karta över utbildningsresande går endast att göra 

för grund- och gymnasienivå samt Komvux eftersom en stor andel 

universitetsstuderande inte är skrivna på den ort de studerar.   

 

Sjöfartsverket anser att områden för sjöfart endast visas översiktligt och menar att det inte ger 

en rättvis bild av de ytanspråk som sjöfarten kräver.  

Region Skåne uppskattar återkopplingen och vill uppmärksamma på att 

Region Skåne har valt att lägga regionplanen på en strukturell och 

principiell nivå i denna version. Detta innefattar även kartor som visar en 

översiktlig och strukturell bild.  

 

Centerpartiet i Skåne önskar att kollektivtrafikstråk inte slutar vid regiongränsen i 

kartmaterialet. I övrigt se till att de olika kartorna överensstämmer med varandra. Exempelvis 

på s. 24 är varken Åhus eller Landskrona hamnar markerade samtidigt som de återfinns i 

kartbilden på s. 68. Om utelämnandet är avsiktligt bör en kommentar lämnas i anslutning till 

någon av kartorna. 

Region Skåne uppskattar återkopplingen och vill uppmärksamma på att 

urval har gjorts vilka kartor som visar information utanför regiongränsen. 

I strukturkartan och omvärldskartan visas kopplingar mellan Skåne och 

sina grannregioner. Gällande kartan för kollektivtrafik är det data för 

Skåne som använts och därför visas inte information från 

grannregionerna. Vidare har Region Skåne svårt att avgöra vilken karta 

som menas på sidan 24. I de tematiska fördjupningarna visar tillhörande 

kartor olika information som speglar avsnittet, informationen kan därför 
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skilja sig från karta till karta. Vidare har både strukturkartan och 

temakarta för godstransporter reviderats till granskningshandlingen.    

Region Blekinge anser att det vore önskvärt att redovisa ett storregionalt perspektiv på de 

kartor där det är möjligt.  

Region Skåne uppskattar återkopplingen och vill uppmärksamma på att 

urval har gjorts vilka kartor som visar information utanför regiongränsen. 

I strukturkartan och omvärldskartan visas kopplingar mellan Skåne och 

sina grannregioner. Vidare håller Region Skåne med om att utbytet med 

grannregionerna är viktigt och något som bör synliggöras och kan 

utvecklas ytterligare i fortsatt regional planering.  

 

Klippans kommun påpekar att kartan över befintliga kollektivtrafiksstråk i Skåne saknar 

befintliga kollektivtrafiksstråk mellan Ljungbyhed – Stehag samt mellan Klippan - Östra 

Ljungby. 

I den tematiska kartan över viktiga kollektivtrafikstråk presenteras de 

stråk som är utpekade i Region Skånes trafikförsörjningsprogram som 

regionalt, delregionalt och lokalt viktiga kollektivtrafikstråk. 

 

Åstorps kommun har identifierat ett cykelstråk mellan Åstorps tätort och Hyllinge som de gärna 

ser stärks. 

Region Skåne uppskattar återkopplingen. I kartan som visar cykelstråk i 

Skåne finns ett starkt stråk utpekat mellan Åstorps tätort och Hyllinge.  

 

Svalövs kommun anser att Europaspåret bör illustreras som en fast förbindelse över Öresund i 

kartorna. 

Regionplanen utgår från den beslutade Skånebilden gällande fasta 

förbindelser över Öresund.   

 

Landskrona kommun anser att Europaspåret bör illustreras som en alternativ fast förbindelse 

över Öresund i kartorna. Vidare påtalas att goda logistiklägen utmed järnväg och vägar bör 

markeras i karta samt att Regionbuss 218 bör markeras som ett busstråk av delregional 

betydelse. 

Regionplanen utgår från den beslutade Skånebilden gällande fasta 

förbindelser över Öresund.  Region Skåne har sedan tidigare tagit fram en 

gods- och logistikstrategi, vilken använts som underlag i framtagandet 

med avsnittet. Region Skåne har valt att lägga Regionplan för Skåne 2022–

2040 på en strukturell och principiell nivå i denna version och presenterar 

behovet av satsningar på transportinfrastruktur på både järnväg och väg 

under avsnittet Planeringsstrategier. I den tematiska kartan över viktiga 

kollektivtrafikstråk presenteras de stråk som är utpekade i Region Skånes 

trafikförsörjningsprogram som regionalt, delregionalt och lokalt viktiga 

kollektivtrafikstråk. 

 

Bjuvs kommun anser det viktigt att prioriterade infrastruktursatsningar inom Familjen 

Helsingborg och kommunens planering, såsom den nya vägen för sträckningen lv. 109 mellan 

Ekeby – Kågeröd, återfinns i regionplanen.  
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Region Skåne har valt att lägga denna version av Regionplan för Skåne 

2022–2040 på en övergripande och principiell nivå, därav behandlas inte 

infrastrukturinvesteringar av den detaljeringsgraden. De större 

infrastruktursatsningar som lyfts fram särskilt i planen är baserade 

främst på Skånebilden, samt Positionspapper från Regionsamverkan 

Sydsverige och liknande överenskommelser. För mer detaljerade 

infrastruktursatsningar hänvisar Region Skåne till den Regionala 

transportinfrastrukturplanen.  

 

Bjuvs, Helsingborgs, Höganäs, Klippans, Perstorps, Åstorps, Ängelholms och Örkelljungas 

kommuner i Familjen Helsingborg påpekar att väg E6 genom Skåne har en viktig roll för 

regional arbetspendling. 

Region Skåne håller med om att väg E6 spelar en viktig roll för den 

regionala arbetspendlingen. För E6 i Skåne ingår trimning i nationell plan 

2018–2029 och är även prioriterad till kommande nationell plan 2022–

2033.  

 

Höganäs kommun anser att det är viktigt att väg 112 finns med i kartan. Vidare finns Höganäs 

varken med under kategorin ”annan godshamn” i kartan över infrastruktur för godstrafik eller 

i kartan för flöden för godstransport. Höganäs hamn bör finnas med på kartorna då den 

hanterar gods.  

I granskningsversionen av regionplanen finns väg 112 med i kartan 

infrastruktur för godstrafik i Skåne som ett kompletterande regionalt 

viktigt stråk. Gällande hamnarna är det fortsatt de Hamnar som ingår i 

transeuropeiska transportnätet (TEN-T) samt allmänna hamnar som 

pekas ut i kartan infrastruktur för godstrafik i Skåne, Starka relationer för 

gods- och handelsflöden samt strukturkartan. 

 

Sydöstra Skåne anser att den kapitlets kartor hade kunnat visa mer av en framåtsyftande 

utveckling utifrån identifierade behov av satsningar. 

Region Skåne uppskattar återkopplingen och vill lyfta att tidsperspektivet 

har setts över till granskningsversionen och förtydligande har gjorts i 

legenderna över vad som är befintligt, planerat eller där behov finns. 

 

Blågrön infrastruktur  

Följande aktörer har lämnat övergripande synpunkter beträffande avsnittet Blågrön 

infrastruktur: Höörs kommun, Eslövs kommun, Hässleholms kommun, Lomma kommun, 

Kävlinge kommun, Båstad kommun, VA SYD, Havs- och vattenmyndigheten och 

Kulturnämnden.  

Sammanfattningsvis handlar inkomna synpunkter om att underlaget i form av rapporten 

Grönstruktur i Skåne - Strategier för en utvecklad grön struktur från 2012 är inaktuell och 

behöver uppdateras för att vara ett relevant stöd i planeringen. Vidare lyfts att kapitlet tydligare 

behöver visa på ett mellankommunalt och mellanregionalt perspektiv gällande båda blåa och 

gröna strukturer. Potential för samordning kring att bevara och utveckla regionalt värdefulla 

grön- och vattenområden kan belysas ytterligare i både text och kartor.  

Gällande kartmaterialet efterfrågas tydligare motiveringar av grönblå värden och att kartorna 

görs mer användbara för kommunerna att applicera i sin egen planering i takt med regionens 
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utveckling. Generellt upplevs den tematiska fördjupningen kring blågrön infrastruktur som 

positiv, men med viss utvecklingspotential. 

De förbättringsförslag som ges inkluderar att lyfta fram jordbruk som resurs utöver dess värde 

som näring, att markera ut kulturmiljövärden, samt att inkludera länsstyrelsens framtagna 

värdetrakter. I övrigt lyfter VASYD vikten av att belysa hur trycket på vattenresurser kommer 

att öka i takt med regionens utveckling. Övergripande verkar den tematiska fördjupningen kring 

blågrön infrastruktur upplevas som positiv, men med viss utvecklingspotential. 

I granskningshandlingen heter avsnittet Grönstruktur. 

 

*** 

Höörs kommun anser att dokumentet ”Grönstruktur i Skåne” från 2012 är inaktuellt och inte 

bör användas som underlag. Höörs kommun efterfrågar ett tydligare utvecklingsperspektiv 

kring den blågröna infrastrukturens användning i relation till människor, rekreation och 

besöksnäring. 

Region Skåne bedömer att Grönstruktur i Skåne - Strategier för en utvecklad 

grön struktur från 2012 fortfarande är ett relevant underlag för den regionala 

skalan. Kartskikten för grönstruktur i granskningshandlingen utgår 

från denna rapport men har uppdaterats efter kommunernas 

översiktsplaner, delregionala strukturkartor samt Länsstyrelsen Skånes 

underlag för grön infrastruktur, vilket inkluderar värdetrakter.  

 

Eslövs kommun påpekar att kapitlets underlag, ”Grönstruktur i Skåne” från 2012, är föråldrat 

och ej relevant att utgå från. Kommunen är positiv till att regionplanen innehåller ett kapitel 

om blågröna strukturer, men tycker inte texten och kartan ger tillräckligt stöd för kommunernas 

planering.  

Region Skåne bedömer att Grönstruktur i Skåne - Strategier för en utvecklad 

grön struktur från 2012 fortfarande är ett relevant underlag för den regionala 

skalan. Kartskikten för grönstruktur i granskningshandlingen utgår 

från denna rapport men har uppdaterats efter kommunernas 

översiktsplaner, delregionala strukturkartor samt Länsstyrelsen Skånes 

underlag för grön infrastruktur, vilket inkluderar värdetrakter.  

Region Skåne har valt att lägga regionplanen på en strukturell och principiell 

nivå i denna version. När det gäller värden och avvägningar i den fysiska 

planeringen har regionplanen därför i detta skede inte den detaljeringsgrad 

som efterfrågas men tar med synpunkterna i vidare arbete. 

 

Lomma kommun saknar en genomgående röd tråd för den blågröna infrastrukturen. Analyser 

kring blågröna trender och klimatförändringar ur ett regionalt och internationellt perspektiv 

skulle vara ett bra underlag för kommunerna att förstå strukturernas utvecklingsbehov. Lomma 

kommun saknar också det regionala och mellanregionala perspektivet i kapitlet.  

Region Skåne uppskattar synpunkterna. Den röda tråden har förtydligats 

genom hela planen, från utmaning, planeringsstrategi, planeringsprincip till 

genomförande, både i text och genom hänvisning till respektive del i syfte att 

säkerställa logiken och förenkla för läsaren att se och kunna följa sambandet 

mellan regionplanens olika delar. Texter som berör grönstruktur och 

biologisk mångfald har reviderats. En ny utmaning för klimatfrågor har 

tillkommit i under Planeringsförutsättningar och lyfter utmaningen med 

förlusten av arter, naturtyper och ekosystem som ett accelererande problem 

på såväl regional som global nivå. 
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Region Skåne instämmer i att det är av vikt att lyfta Skånes kopplingar till 

angränsande län när det gäller grönstrukturen. Men bedömer att det behövs 

ytterligare underlag och att det är ett vidare arbete i samverkan med 

angränsande län under genomförandet, vilket eventuellt kan ske inom ramen 

för Regionsamverkan Sydsverige. 

 

Båstad kommun efterfrågar att värdena i karta och text tydliggörs och motiveras, att 

jordbruksmarkens värde som näringsverksamhet respektive resurs behandlas åtskilt, samt att 

landskapets kulturmiljövärde läggs till. Kommunen påpekar också att det vore värdefullt om 

regionplanen beaktade och lyfte in Länsstyrelsens framtagna underlag för värdetrakter.  

Region Skåne uppskattar synpunkterna men har valt att lägga regionplanen 

på en strukturell och principiell nivå i denna version. När det gäller värden 

och avvägningar i den fysiska planeringen har regionplanen därför i detta 

skede inte den detaljeringsgrad som efterfrågas, men Region Skåne tar med 

synpunkterna till vidare arbete. 

Relevant information i regionplanens kartor följer delvis Boverkets ÖP- 

modell 2.1.1. Kartorna i regionplanen kommer, där det är relevant, stegvis 

att kunna visualiseras i en ny kartutforskare med anpassad interaktivitet till 

antagandehandlingen. Målet är också att tillgängliggöra relevant 

kartunderlag som öppen data. Det är Region Skånes förhoppning att detta 

kommer att underlätta för kommunerna och andra aktörer att applicera 

kartorna i efterföljande planering.   

Jordbruk som näringsverksamhet har flyttats till avsnittet Näringsliv. 

Region Skåne håller med om att kulturmiljöfrågorna kopplat till landskapets 

värden är ett område som behöver utvecklas i regionplanen. Skånes 

landskapskaraktärer redovisas i Grönstruktur i Skåne men Region Skåne 

bedömer att det i nuläget inte finns tillräckligt underlag för ytterligare 

ställningstaganden och ser att det är ett vidare arbete under genomförandet. 

 

Hässleholms kommun efterfrågar att åtgärder gällande vatten- och blåstrukturfrågor, såsom 

dess attraktionsvärden, skyddsvärden och ur dricksvattensynpunkt, behöver belysas ytterligare.   

Region Skåne instämmer i att de frågor som Hässleholms kommun 

lyfter behöver vidareutvecklas i regionplanen. I granskningshandlingen 

har vattenfrågorna förtydligats genomgående i den tematiska 

fördjupningen Grönstruktur (i samrådshandlingen Blågrön infrastruktur). 

Region Skåne bedömer att det behövs ytterligare underlag avseende 

planering av vatten i det regionala och mellankommunala perspektivet och 

ser att det är ett vidare arbete under genomförandet där också de skånska 

kommunerna och andra aktörer behöver involveras.  

 

Kävlinge kommun saknar ett regionalt perspektiv på Skånes blåa strukturer.  

Region Skåne instämmer i att frågor kopplade till vatten är ett område 

som behöver utvecklas i regionplanen. I granskningshandlingen har 

vattenfrågorna förtydligats genomgående i den tematiska fördjupningen 

Grönstruktur (i samrådshandlingen Blågrön infrastruktur). Region Skåne 

har dock valt att lägga regionplanen på en strukturell och principiell nivå i 

denna första version. Region Skåne bedömer att det behövs ytterligare 

underlag avseende planering av vatten i det regionala och 

mellankommunala perspektivet och ser att det är ett vidare arbete under 
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genomförandet där också de skånska kommunerna och andra aktörer 

behöver involveras.  

 

VA SYD lyfter vikten av att belysa hur trycket på vattenresurser kommer att öka i takt med 

regionens utveckling. 

Region Skåne instämmer och har förtydligat granskningshandlingen, 

särskilt i avsnitten Vatten i landskapet och Vattenförsörjning. Region Skåne 

har dock valt att lägga regionplanen på en strukturell och principiell nivå i 

denna första version. Region Skåne bedömer att det behövs fortsatt arbete 

avseende planering av vatten i det regionala och mellankommunala 

perspektivet och ser att det är ett vidare arbete under genomförandet där 

också de skånska kommunerna och andra aktörer behöver involveras.  

 

Havs- och vattenmyndigheten är positiva till fördjupningen kring blågröna strukturer, men 

anser generellt att planeringsstrategierna och -principerna är för övergripande.  

Region Skåne instämmer och har genomgående förtydligat vattenfrågorna i 

granskningshandlingen. Text och planeringsprinciper har bearbetats och 

kompletterats i de tematiska avsnitten Klimatanpassad bebyggelseutveckling, 

Havet och kusten, Vatten i landskapet och Vattenförsörjning. Avseende de 

fysiska strukturerna utgörs de stråk som är utpekade i kartan över regional 

grönstruktur till största delen av Skånes vattendrag. Kartmaterialet har 

uppdaterats med ett kartlager över vattendragen. 

Region Skåne har dock valt att lägga regionplanen på en strukturell och 

principiell nivå i denna första version. Region Skåne bedömer att det behövs 

ytterligare underlag avseende planering av vatten i det regionala och 

mellankommunala perspektivet och ser att det är ett vidare arbete under 

genomförandet, där också de skånska kommunerna och andra aktörer 

behöver involveras.  

 

Kulturnämnden anser att avsnittet Blågrön infrastruktur, andra stycket, bör kompletteras med 

följande mening: ”Det är därför viktigt att skydda och utveckla den blågröna infrastrukturen, 

både i landskap och i städer och här kan kulturmiljöperspektivet vara ett stöd för utvecklingen” 

(sida 67). 

 Synpunkten uppskattas och avsnittet är kompletterat utifrån  

 Kulturnämndens önskemål. 

 

Regionala grönområden och stråk 

Följande aktörer har lämnat synpunkter beträffande avsnittet Regionala grönområden och stråk: 

Vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tygeån, Sydöstra Skåne, Segeåns vattenvårdsförbund 

och vattenråd, Skånes hembygdsförbund, Malmö stad, Bromölla kommun, Hässleholms 

kommun, Hörby kommun, Osby kommun, Kristianstads kommun, Östra Göinge kommun, 

Sveriges lantbruksuniversitet, Sjöbo och Lunds kommuner, Lomma kommun, Trelleborgs 

kommun, Eslövs kommun, Stiftelsen Skånska Landskap, Båstad kommun, Romeleås- och 

Sjölandskapskommittén, Lunds universitets Studentkårer och Höörs kommun. 

Sammanfattningsvis handlar inkomna synpunkter om att större hänsyn bör tas till naturens 

egenvärde och inte endast benämns utifrån sina användningsområdet. Synpunkterna påpekar att 

friluftsvärden och naturvärden bör separeras, att tysta områdens värden bör omnämnas samt att 

1946 ( 2864 )



Regionplan för Skåne 2022 - 2040 

 126 

regionplanen bör inkludera en planeringsprincip kring ekosystemtjänster. Generellt efterfrågas 

en större ambition kring att utveckla, binda ihop och bredda blågröna stråk samt att samordna 

med kommunerna i utvecklingsprojekt med inriktning mot exempelvis rekreation, naturvård, 

friluftsliv, besöksnäring och destinationsutveckling. Naturmiljöns betydelse för människors 

välmående och den allmänna folkhälsan får inte underskattas och Regionplanen bör värna om 

att säkerställa hela Skånes tillgänglighet till dessa områden.  

*** 

Vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tygeån påtalar att större hänsyn tas till naturens 

egenvärde och att texten omformuleras att ge större stöd i olika avvägningar. Vidare anser 

Vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tygeån att innebörden av begreppet involvera bör 

förtydligas i planeringsprincipen ”Utveckla mellankommunal och mellanregional samverkan 

samt involvera markägare och andra brukare i frågor som rör planering av blågrön 

infrastruktur” i den tematiska fördjupningen – Blågrön infrastruktur (sida 72).  

Region Skåne delar uppfattningen att naturen har ett egenvärde. Region 

Skåne vill lyfta att det finns en problematik i att hitta en balans mellan 

naturvärden och rekreativa värden. Samtidigt är det av stor betydelse att 

hitta synergier och en balans mellan människa och natur, artrikedom, 

naturvärden, produktion och rekreation.  

Region Skåne har ändrat ”involvera” till ”bjud in”. Meningen är även 

flyttad till genomförandekapitlet. 

 

Sydöstra Skåne påtalar att perspektivet om naturens egenvärde behöver stärkas.  

Region Skåne delar uppfattningen att naturen har ett egenvärde. Region 

Skåne vill lyfta att det finns en problematik i att hitta en balans mellan 

naturvärden och rekreativa värden. Samtidigt är det av stor betydelse att 

hitta synergier och en balans mellan människa och natur, artrikedom, 

naturvärden, produktion och rekreation. 

 

Segeåns vattenvårdsförbund och vattenråd efterfrågar att även små områden, med sina 

resurser och värden, belyses tydligare. 

Regionplanen behandlar grönstrukturen på en regional och övergripande 

nivå. Mindre naturområden redovisas därför inte specifikt i regionplanen 

även om de har ett värde.  

 

Skånes hembygdsförbund önskar att begreppen kultur och kulturarv lyfts fram tydligare.  

Region Skåne uppskattar synpunkten och kulturmiljöperspektivet har 

förtydligats på flera ställen i regionplanen. Avsnittet Gestaltad livsmiljö har 

förtydligats så att det framgår att gestaltad livsmiljö avser hur arkitektur, 

form, design, konst och kulturarv på olika sätt formar samhället och 

invånarens vardag och hur de kan bidra till att lösa samhällsutmaningar. 

Kulturmiljö och kulturarv är inräknat i det som benämns gestaltad 

livsmiljö baserat på den nationella politiken och Region Skånes Strategi för 

gestaltad livsmiljö, som båda behandlar kulturarv.  

 

Malmö stad saknar en ambition att utöka och skapa nya kopplingar mellan grönområden, 

utöver att bevara.  

I granskningshandlingen har temakartan som visar grönstrukturen 

förtydligats i syfte att visa vad som ryms inom de utpekade områdena och 
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stråken, samt hur kartan kan användas i den efterföljande kommunala 

planeringen. Region Skåne vill förtydliga att det som pekas ut är regionalt 

viktiga stråk vilka till stor del utgörs av befintliga vattendrag. Det ska 

tilläggas att detta inte är de enda stråken som är viktiga för att skapa ett 

sammanhängande nätverk av gröna stråk och områden. Det är av största 

vikt att kommunerna själva jobbar vidare med ett finmaskigare nät inom 

kommunen som också bidrar till de regionalt viktiga stråk som sträcker 

sig över kommungränsen. 

 

Bromöllas, Hässleholms, Hörbys, Osbys, Kristianstads och Östra Göinges kommuner i Skåne 

Nordost anser att föreslagna gröna utvecklingsstråk behöver justeras i samråd med respektive 

kommun. Vidare anser kommunerna i Skåne Nordost det värdefullt om Regionplanen lyfter upp 

kvaliteten med tysta/bullerfria områden.  

Region Skåne har använt Skåne Nordosts strukturkarta som ett underlag 

för grönstråken i regionplanens kartor.  

Ur ett regionalt perspektiv anser Region Skåne att de delregionala 

strukturkartorna från Skånes hörnsamarbeten är bra underlag att utgå 

ifrån då dessa visar en övergripande bild och gemensamma 

ställningstaganden för de berörda kommunernas grönstruktur. 

Kommunernas översiktsplaner är också ett underlag av stor vikt, främst 

där det saknas delregionala underlag och har använts som ett 

komplement. Region Skåne vill också lyfta att regionplanen visar de 

regionala grönstråken på en övergripande och regional skala och därför 

inte alltid överensstämmer exakt med utpekade grönstråk i kommunala 

översiktsplaner. Region Skåne ser att det finns potential att utveckla 

stråken och välkomnar att kommunen själv utvecklar nya kopplingar och 

lokala stråk i översiktlig planering och grönplaner.  

Region Skåne instämmer och granskningshandlingen har kompletterats 

med ett nytt avsnitt, Friluftsliv, som lyfter vikten av tysta områden och 

inkluderar en ny karta över tysta områden i Skåne.  

 

Eslövs kommun efterfrågar resonemang kring vikten av tysta områden. 

Region Skåne instämmer och granskningshandlingen har kompletterats 

med ett nytt avsnitt, Friluftsliv, som lyfter vikten av tysta områden och 

inkluderar en ny karta över tysta områden i Skåne.  

 

Sveriges lantbruksuniversitet påtalar vikten av att inte fastna i en separerande syn på den 

regionala grönstrukturen, utan att istället inkludera omgivande strukturer och orter.  

Region Skåne delar SLU:s synpunkt att grönstrukturen bör ses som en 

helhet. Regionplanen lyfter i granskningshandlingen tydligare fram 

tätortsnära rekreation och vikten av att länka tätorternas grönstruktur 

med den regionala grönstrukturen. Dock ser Region Skåne ett värde i att 

beskriva tätorternas grönstruktur i relation till bebyggelseutvecklingen.  

 

Sjöbo och Lunds kommun anser att det regionala perspektivet på grönblå strukturer kan 

stärkas genom regionplanens övergripande syfte, bland annat avseende tillgänglighet och 

rörligt friluftsliv. Vidare kan sammanlänkningen mellan stad och land belysas ytterligare.  

Region Skåne instämmer i att dessa perspektiv kan förstärkas i 

regionplanen. Granskningshandlingen har kompletterats med ett nytt 
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avsnitt, Friluftsliv, som hanterar bland annat rörligt friluftsliv och behovet 

av ökad nåbarhet till naturen med hållbara färdmedel. Både Friluftsliv och 

Tätorternas grönstruktur lyfter fram tätortsnära rekreation och vikten av 

att länka samman tätorternas grönstruktur med den regionala 

grönstrukturen. Även i avsnittet Regionala vandringsleder för rekreation 

och turism lyfts vikten av att utveckla ett nät av rekreativa leder som 

binder ihop stad och landsbygd. 

 

Lomma, Sjöbo och Lunds kommun efterfrågar differentiering mellan begreppen naturvärden 

och friluftsvärden. 

Region Skåne instämmer med synpunkterna om att naturvärden och 

rekreativa värden inte alltid sammanfaller men anser att det även finns ett 

värde i att visa rekreativa och ekologiska värden samlat då det visar på ett 

multifunktionellt förhållningssätt till grönstrukturen och att nyttorna blir 

större för samhällsplaneringen om man även visar dessa värden samlat.  

Granskningshandlingen har vidare kompletterats med ett nytt avsnitt, 

Friluftsliv, om friluftsliv i Skåne med tillhörande principer och karta. 

Länsstyrelsen Skåne kommer under året att ta fram en ny friluftsplan för 

Skåne och en kartering över Skånes regionalt viktiga områden för 

friluftsliv. Ett sådant underlag ser Region Skåne kan vara en del av 

regionplanen framöver.  

 

Trelleborgs kommun påtalar även de att gröna områdens eventuella friluftsvärden och 

naturvärden bättre bör hållas isär. 

Region Skåne instämmer med synpunkterna om att naturvärden och 

rekreativa värden inte alltid sammanfaller men anser att det även finns ett 

värde i att visa rekreativa och ekologiska värden samlat då det visar på ett 

multifunktionellt förhållningssätt till grönstrukturen och att nyttorna blir 

större för samhällsplaneringen om man även visar dessa värden samlat.  

Granskningshandlingen har vidare kompletterats med ett nytt avsnitt, 

Friluftsliv, om friluftsliv i Skåne med tillhörande principer och karta. 

Länsstyrelsen Skåne kommer under året att ta fram en ny friluftsplan för 

Skåne och en kartering över Skånes regionalt viktiga områden för 

friluftsliv. Ett sådant underlag ser Region Skåne kan vara en del av 

regionplanen framöver.  

 

Stiftelsen Skånska Landskap påtalar att områden för rekreation och friluftsliv inte får 

underskattas, utan bör belysas bättre samt värnas från framtida exploatering och skyddas från 

buller.  

Granskningshandlingen har kompletterats med ett nytt avsnitt, Friluftsliv, 

om friluftsliv i Skåne med tillhörande principer och karta. Länsstyrelsen 

Skåne kommer under året att ta fram en ny friluftsplan för Skåne och en 

kartering över Skånes regionalt viktiga områden för friluftsliv. Ett sådant 

underlag ser Region Skåne kan vara en del av regionplanen framöver. 

Skånska landskap och de 19 strövområden som stiftelsen förvaltar nämns i 

text och områdena redovisas på karta. Det nya avsnittet för friluftsliv 

behandlar även behovet av ökad nåbarhet till naturen med hållbara 

färdmedel. Avsnittet har vidare kompletterats med text och karta för tysta 

områden.  
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Lommas kommun efterfrågar också att ekosystemtjänster omnämns i planeringsprinciperna. 

Ekosystemtjänster har förtydligats och omnämns nu på fler ställen i 

regionplanen. Ekosystemtjänster finns som planeringsprincip både under 

Tätorternas grönstruktur och Havet och kusten. Fungerande ekosystem är 

en förutsättning för att kunna producera ekosystemtjänster och principen 

under Biologisk mångfald och grön infrastruktur (tidigare Biologisk 

mångfald) fokuserar därför på detta.  

 

Romeleås- och Sjölandskapskommittén anser det viktigt att Region Skåne tar ett större ansvar 

för att säkerställa värdena inom Romeleåsen och Sjölandskapet, samt för att utveckla nåbarhet 

och tillgänglighet. 

Granskningshandlingen har kompletterats med ett nytt avsnitt, Friluftsliv, 

om friluftsliv i Skåne med tillhörande principer och karta. Nåbarhet till 

naturen med hållbara färdmedel behandlas i avsnittet för regionala leder 

för vandring och cykling. Kartan för friluftsliv redovisar 

kollektivtrafiknoder som ansluter till lederna. 

 

Lunds universitets Studentkårer ser att det finns stor potential i att använda 

rekreationsområden och skyddade naturområden för forskning och utbildning.  

Region Skåne delar Lunds universitets studentkårers synpunkt att 

naturen har ett stort värde för forskning och utbildning. 

 

Höörs kommun påpekar att strategiska kopplingar för rekreation går på tvären mot de 

riktningar där det vore mest strategiskt att binda samma med nya stråk. Höörs kommun anser 

att det vore fördelaktigt att eftersträva kopplingar i nordöstra och mellersta Skåne med tanke 

på den mängd orörd natur som finns där.  

Grönstråken som redovisas i regionplanen ska läsas översiktligt. Till 

största delen utgår grönstråken från befintliga vattendrag, huvudsakligen 

de vattendrag som är utpekade av Länsstyrelsen som nationellt särskilt 

värdefulla eller nationellt värdefulla. Region Skåne ser att det finns 

potential att utveckla stråken och välkomnar att kommunen själv 

utvecklar nya kopplingar och lokala stråk i översiktlig planering och 

grönplaner. 

 

Båstad kommun anser att användningen av begreppen värdekärnor och värdetrakter i avsnittet 

Regionala grönområden och stråk skapar förvirring då det är två ekologiska begrepp (sida 72).  

Region Skåne instämmer och granskningshandlingen har reviderats. 

Värdekärnor och värdetrakter används nu enbart i relation till biologisk 

mångfald i avsnittet Biologisk mångfald och grön infrastruktur. 

 

Biologisk mångfald  

Följande aktörer har lämnat synpunkter beträffande avsnittet Biologisk mångfald: Segeåns 

vattenvårdsförbund och vattenråd, Romeleås- och Sjölandskapskommittén och Skogsstyrelsen. 

Sammanfattningsvis handlar inkomna synpunkter om att flertalet aktörer anser att särskild vikt 

bör läggs vid arter av värde att skydda och bevara. Exempelvis områden med särskilda trädslag, 

naturbetesmarker samt särskilt värdefulla sjöar. 
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I granskningshandlingen heter avsnittet Biologisk mångfald och grön infrastruktur. 

*** 

Romeleås- och Sjölandskapskommitténs anser det viktigt att värna om och utveckla landskapets 

särart med dess natur- och kulturmiljöer, ädellövskog samt naturbetesmarker som hagmarker 

och enefälader. 

Region Skåne instämmer och har kompletterat avsnittet Biologisk 

mångfald och grön infrastruktur med prioriterade biotoper utifrån 

Länsstyrelsens handlingsplan för grön infrastruktur, däribland 

ädellövskog och gräsmarker. Kulturlandskapet och dess värden i 

planeringen är ett område som behöver utvecklas i regionplanen. Region 

Skåne bedömer att det i nuläget inte finns tillräckliga underlag och ser att 

det är ett vidare arbete under genomförandet. 

 

Skogsstyrelsen anser att ambitionerna kring biologisk mångfald bör konkretiseras och 

tydliggöra hur naturresurser ska nyttjas på ett hållbart sätt. Vidare påpekar Skogsstyrelsen att 

regionplanen inte redogör för vilka riktlinjer och rekommendationer som gäller för miljömålet 

Levande skogar. 

Till granskningsversionen har avsnittet Grönstruktur utvecklats och 

förtydligats, både i bild och text. Bland annat har förtydligande gjorts 

gällande hur den biologiska mångfalden är knuten till skogs- och jordbruk 

och hur den påverkas av hur marken och vattnet planeras och används. I 

avsnittet lyfts också tydligare hur aktiva åtgärder krävs för att bevara och 

hållbart nyttja ekosystem och biologisk mångfald.  

Region Skåne har i granskningshandlingen valt att redovisa de nationella 

och regionala miljömålen enbart under rubriken Mål, planer och program. 

Länsstyrelsen Skåne har i uppdrag att samordna det regionala arbetet 

med att nå de nationella miljömålen.  

Region Skåne har valt att i granskningshandlingen inte längre referera till 

de enskilda miljökvalitetsmålen. Istället har förtydliganden gjorts 

avseende miljökvalitetsmål, miljökvalitetsnormer och riksintressen i 

konsekvensbedömningens kapitel om miljökonsekvenser. Vidare har 

miljökvalitetsnormer till viss del integrerats i de tematiska 

fördjupningarna. 

 

Skogsstyrelsen saknar ”Skogsstyrelsens formella skydd biotopskydd och naturvårdsavtal” som 

underlag i Regionplanen. Regionplanen bör även omnämna den för Skåne specifika skogstypen 

ädellövskog, samt lyfta hur särskilt värdefulla sjöar och vattendrag ska skyddas med lämpliga 

förvaltningsåtgärder. 

Region Skåne uppskattar återkopplingen men bedömer att det inte är 

relevant ur ett regionalt perspektiv att redovisa biotopskydd och 

naturvårdsavtal i regionplanen då grönstrukturen redovisas på en 

övergripande nivå.  

Avsnittet Landskap, jordbruk, skogsbruk har kompletterats med text om 

biologisk mångfald i olika skogsmiljöer och ädellövskogens värden. 

Värdefulla sjöar och vattendrag redovisas i den mån de är eller ingår i 

skyddade områden i kartan över skyddad natur.   

Regionplan för Skåne 2022–2040 pekar i nuläget inte ut några insatser för 

att nå miljömålen, men mellankommunal och regional samordning görs 

inom andra samarbeten. Planeringsstrategier och principer för att med 
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fysisk planering bidra till att nå miljömålen kan komma att utvecklas 

utifrån behov och efterfrågan från kommunerna i Skåne. 

Segeåns vattenvårdsförbund och vattenråd anser det viktigt att arbeta långsiktigt med 

vattenfrågor och biologisk mångfald, samt att bevara framför att kompensera för exploatering. 

Region Skåne instämmer i att det långsiktiga arbetet med vattenfrågor och 

biologisk mångfald är mycket viktigt för Skåne. Avsnitten om vatten och 

biologisk mångfald har utvecklats i granskningshandlingen.    

Angående exploatering och kompensation så lyfts på flera ställen i 

regionplanen grönstrukturens och jordbruksmarkens betydelse och vikten 

av en långsiktigt hållbar markanvändning. 

 

Regionala leder för vandring och cykling  

Följande aktörer har lämnat synpunkter beträffande avsnittet Regionala leder för vandring och 

cykling: Hässleholms kommun, Eslövs kommun, Bromölla kommun, Hässleholms kommun, 

Hörby kommun, Osby kommun, Kristianstads kommun, Östra Göinge kommun, Stiftelsen 

Skånska Landskap och Kulturnämnden.  

Sammanfattningsvis handlar inkomna synpunkter om att regionala leder för vandring och 

cykling bör fastställas och samordnas tillsammans med Skånes kommuner. Vidare är det av vikt 

att dessa leder synliggörs i den regionala planeringen.  

I granskningshandlingen heter avsnittet Regionala vandringsleder- och cykelleder för 

rekreation och turism. 

*** 

Eslövs kommun påpekar att de nationella och regionala leder som omnämns i 

planeringsprinciperna även måste synas i den regionala planeringen.  

I avsnittet Regionala vandringsleder- och cykelleder för rekreation och 

turism förtydligas att vandrings- och cykelleder ska tas fram i samverkan 

med kommunerna och planeringsprincipen har reviderats så att det 

framgår att stråk och leder måste synliggöras även i den regionala 

planeringen. Ansvaret för lederna har förtydligats. 

 

Bromöllas, Hässleholms, Hörbys, Osbys, Kristianstads och Östra Göinges kommuner i Skåne 

Nordost påtalar att cykel- och vandringsleder behöver fastställas i samverkan med 

kommunerna. 

I avsnittet Regionala vandringsleder- och cykelleder för rekreation och 

turism förtydligas att vandrings- och cykelleder ska tas fram i samverkan 

med kommunerna och planeringsprincipen har reviderats så att det 

framgår att stråk och leder måste synliggöras även i den regionala 

planeringen. Ansvaret för lederna har förtydligats. 

 

Stiftelsen Skånska Landskap efterfrågar att strövområdens leder lyfts fram som komplement till 

Skåneleden.  

Granskningshandlingen har kompletterats med ett nytt avsnitt Friluftsliv, 

där det finns ett stycke om områden särskilt iordningställda för 

friluftslivet där markerade stigar nämns. 
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Kulturnämnden föreslår tillägget ”…natur- och kulturmiljöer för att gynna…” under avsnittets 

andra planeringsprincip (sida 75). 

Formuleringen har ändrats utifrån Kulturnämndens önskemål och 

planeringsprincip 3.4 ii lyder: Förbättra nåbarheten till Skånes natur- och 

kulturmiljöer för att gynna friluftsliv och turism. 

Landskap, jordbruk och skogsbruk  

Följande aktörer har lämnat synpunkter beträffande avsnittet Landskap, jordbruk och 

skogsbruk: Lomma kommun, Romeleås- och Sjölandskapskommittén, Svedala kommun, 

Båstad kommun, Trelleborgs kommun, Sveriges lantbruksuniversitet, Malmö stad, 

Skogsstyrelsen, Centerpartiet i Skåne, Havs- och vattenmyndigheten och Sydvatten. 

Sammanfattningsvis handlar inkomna synpunkter om att flertalet aktörer efterfrågar att avsnittet 

bör ge ytterligare stöd för kommunerna att både utveckla och långsiktigt bevara 

jordbruksmarken. Jordbruksmarken bör framförallt framhållas för sitt värde för 

livsmedelsförsörjningen både nationellt och internationellt. Ur ett hållbarhetsperspektiv bör 

jord- och skogsbrukets roll i omställningen mot ett hållbart samhälle lyftas fram tydligare, inte 

minst för Skånes resiliens. Därutöver bör tydligare prioriteringar innefattas i avsnittets 

planeringsprinciper. Skogsnäringens värden och utvecklingspotential behöver även de 

förtydligas och ges utrymme. Vidare påpekas vikten av vattentillgång i förhållande till jord- och 

skogsbruket och att utmaningen gällande tillgång och mängden vatten som näringarna kräver 

bör belysas.  

*** 

Lomma kommun önskar att regionplanen synliggör hur den regionala grönstrukturen ska 

utvecklas och jordbruksmarken bevaras som resurs. Lomma kommun anser att ordval bör ses 

över i relation till jordbruksmark och allemansrättsligt otillgänglig mark. Lomma kommun 

föreslår att byta ord till "intensivt brukad mark" och menar att intensiv brukad mark också är 

exploaterad.  

Region Skåne har förtydligat granskningshandlingen avseende hur den 

regionala grönstrukturen ska utvecklas, både i strukturkartan under 

Utvecklingsinriktning och i tematisk fördjupning för grönstrukturen. 

Planeringen av Skånes regionala grönstruktur behöver ta utgångspunkt i 

grön infrastruktur och avvägningar bör utgå från både 

landskapsperspektiv och en långsiktig planeringshorisont. Vidare är det 

viktigt att utveckla samverkan i arbetet med att utveckla den regionala 

grönstrukturen.  

Region Skåne har vidare förtydligat avsnittet Jordbruk, landskap och 

jordbruk i granskningshandlingen avseende jordbruksmarkens värden och 

vikten av en långsiktigt hållbar markanvändning samt strukit 

ordet ”oexploaterad”. Resonemanget om allemansrättsligt tillgänglig mark 

har utvecklats och återfinns under det nya avsnittet Friluftsliv i 

granskningshandlingen. 

 

Svedala kommun önskar ytterligare stöd att både utveckla och bevara jordbruksmarken.  

Region Skåne har förtydligat avsnittet Jordbruk, landskap och jordbruk i 

granskningshandlingen avseende jordbruksmarkens värden och vikten av 

en långsiktigt hållbar markanvändning samt jordbruket i relation till 

säker livsmedelsförsörjning och klimatförändringarna. 

Boverket, Länsstyrelsen och Havs- och vattenmyndigheten genomför 

under 2021 en översyn av hur jordbruksmarken ska hanteras i den 
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översiktliga planeringen. Region Skåne ser fram emot att ta del av 

resultaten för denna som underlag för fortsatt arbete. 

Region Skåne genomför vidare en utredning avseende jordbruksmarkens 

användning ur ett regionalt perspektiv under 2021. 

 

Båstad kommun efterfrågar att jordbruksmarkens internationella värde i relation till 

livsmedelsförsörjning och klimatförändringar lyfts.  

Region Skåne instämmer och har förtydligat avsnittet Jordbruk, landskap 

och jordbruk i granskningshandlingen avseende jordbruksmarkens värden 

och vikten av en långsiktigt hållbar markanvändning, samt jordbruket i 

relation till säker livsmedelsförsörjning och klimatförändringarna. 

Boverket, Länsstyrelsen och Havs- och vattenmyndigheten genomför 

under 2021 en översyn av hur jordbruksmarken ska hanteras i den 

översiktliga planeringen. Region Skåne ser fram emot att ta del av 

resultaten för denna som underlag för fortsatt arbete. Vidare genomför 

Region Skåne en utredning avseende jordbruksmarkens användning ur ett 

regionalt perspektiv under 2021, vilket är en del av regionplanens 

genomförande. Regionala utvecklingsaktörer och inte minst intresserade 

kommuner behöver involveras i arbetet.  

 

Trelleborgs kommun anser att jordbruksmark inte bör benämnas som oexploaterad mark.  

Region Skåne instämmer och ordet “oexploaterad” har strukits i avsnittet 

Landskap, jordbruk och skogsbruk i granskningshandlingen. 

 

Sveriges lantbruksuniversitet efterfrågar att jordbruks- och skogsområden lyfts i förhållande till 

omställningen till ett hållbart samhälle, samt att vikten av en trygg och säker 

livsmedelsförsörjning betonas starkare. 

Region Skåne ser liksom SLU att en säker livsmedelsförsörjning är viktig 

både ur ett regionalt och nationellt perspektiv. Livsmedelsförsörjningen 

tas upp i flera av utmaningarna, särskilt i 7) att motverka 

klimatförändringar samtidigt som Skåne utvecklas. Det har även tillkommit 

en ny utmaning om motståndskraft och regionala intressen. 

Jordbruksmarkens värde för livsmedelsförsörjningen har ytterligare 

förtydligats i avsnittet Landskap, jordbruk och skogsbruk men 

regionplanens fokus ligger i första hand på en hållbar markanvändning 

som förutsättning för livsmedelsproduktionen. 

 

Malmö stad upplever att planeringsriktlinjerna för kapitlet är för övergripande och 

svårförstådda.  

Region Skåne har förtydligat avsnittet Jordbruk, landskap och jordbruk i 

granskningshandlingen avseende jordbruksmarkens värden och vikten av 

en långsiktigt hållbar markanvändning samt jordbruket i relation till 

säker livsmedelsförsörjning och klimatförändringarna.  

 

Skogsstyrelsen anser att skogen har många nyttor kopplat till hållbar utveckling, det är därav 

viktigt att prioritera kompetensutveckling inom skogsbruket. De föreslår att kapitlet tydligare 

anknyter till Skånes livsmedelsstrategi, samt den skånska skogsstrategin. Skogsstyrelsen pekar 
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även på att formuleringen "Skåne har landets högsta produktion i skogen" lämnar öppet för 

många olika tolkningsmöjligheter och bör förtydligas. 

Skånes livsmedelsstrategi och Regional skogsstrategi har lagts till under 

rubriken Mål, planer och program. Formuleringen "Skåne har landets 

högsta produktion i skogen" har strukits i granskningshandlingen. 

 

Centerpartiet i Skåne efterfrågar att livsmedelsproduktionen i relation till uthållighet i kristider 

adderas till planeringsprinciperna.  

Region Skåne instämmer i att en säker livsmedelsförsörjning är viktig 

både ur ett regionalt och nationellt perspektiv. Livsmedelsförsörjningen 

tas upp i flera av utmaningarna, särskilt i 7) att motverka 

klimatförändringar samtidigt som Skåne utvecklas. Det har även tillkommit 

en ny utmaning om motståndskraft och regionala intressen. 

Jordbruksmarkens värde för livsmedelsförsörjningen har ytterligare 

förtydligats i avsnittet Landskap, jordbruk och skogsbruk men 

regionplanens fokus ligger i första hand på en hållbar markanvändning 

som förutsättning för livsmedelsproduktionen. 

 

Havs- och vattenmyndigheten påtalar att jordbrukets vattenbehov bör ägnas större 

uppmärksamhet i kapitlet.  

Region Skåne bedömer att det i nuläget inte finns tillräckliga 

kunskapsunderlag avseende jord- och skogsbrukets vattenförbrukning och 

vattenbehov och ser att det är ett vidare arbete under genomförandet. 

Under 2021 genomför Region Skåne en utredning avseende 

jordbruksmarkens användning ur ett regionalt perspektiv, vilket är en del 

av regionplanens genomförande. Region Skåne kommer även i det 

fortsatta arbetet att verka för att en tydligare bild av vattenbalansen i 

Skåne tas fram. Regionala utvecklingsaktörer och inte minst intresserade 

kommuner behöver involveras i arbetet. 

 

Sydvatten pekar på att tillgång till vatten saknas i kapitlet.  

Region Skåne bedömer att det i nuläget inte finns tillräckliga 

kunskapsunderlag avseende jord- och skogsbrukets vattenförbrukning och 

vattenbehov och ser att det är ett vidare arbete under genomförandet. 

Under 2021 genomför Region Skåne en utredning avseende 

jordbruksmarkens användning ur ett regionalt perspektiv, vilket är en del 

av regionplanens genomförande. Region Skåne kommer även i det 

fortsatta arbetet att verka för att en tydligare bild av vattenbalansen i 

Skåne tas fram. Regionala utvecklingsaktörer och inte minst intresserade 

kommuner behöver involveras i arbetet. 

Lantbrukarnas riksförbund i Skåne anser att det finns möjlighet för hantering och samordning 

över kommungränserna beträffande exempelvis åtgärder för översvämning med 

bevattningsbehov hos jordbruket, över kommungränserna.  

Region Skåne instämmer och välkomnar att Lantbrukarnas riksförbund i 

Skåne ser dessa möjligheter. 

 

Romeleås- och Sjölandskapskommitténs ställer sig emot öppnandet av nya bergtäkter i 

områdena Romeleåsen och Sjölandskapet. 
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Materialhantering kommer att behöva utvecklas i genomförandet av 

regionplaneprocessen då det är en viktig mellankommunal fråga och ingår 

i Region Skånes arbete med att utveckla en cirkulär ekonomi. Täkter 

bedöms i nuläget inte aktuella att peka ut i en regionplan. I 

granskningshandlingen har en formulering om potentiell negativ påverkan 

på friluftslivet av exploatering och andra ingrepp i miljön lagts till i det 

nya avsnittet Friluftsliv.  

Vatten i landskapet 

Följande aktörer har lämnat synpunkter beträffande avsnittet Vatten i landskapet: Sydvatten, 

Lomma kommun, Höörs kommun, Eslövs kommun, Havs- och vattenmyndigheten, VASYD, 

Vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tygeån, Svalövs kommun, Romeleås- och 

Sjölandskapskommittén och Lantbrukarnas riksförbund i Skåne. 

Sammanfattningsvis handlar inkomna synpunkter om att Region Skåne bör utveckla och 

förtydliga sin roll i relation till de regionala vattenfrågorna eftersom det redan finns aktörer som 

jobbar på ett mellankommunalt plan. Aktörerna efterfrågar ett tydligare resonemang kring 

vilket stöd regionplanen ska utgöra för kommunerna. Vidare bör regionplanen kompletteras 

med ett resonemang kring samordning främst kring vattendrag och hur detta kan vara en 

bidragande faktor till besöksnäring och Skånes attraktivitet. Skyddandet av vattenresurser och 

säkrandet av dricksvatten lyfts som en fråga som kräver regionala åtgärder. Angående 

planeringsprinciperna saknas resonemang kring torka såväl som en tydlig utvecklingsinriktning 

för vatten i regionen.  

*** 

Sydvatten anser att den andra punkten bland planeringsprinciperna bör delas upp i två olika 

punkter. 

Avsnittet Vatten är landskapet är omarbetat i granskningshandlingen, 

såväl avseende text som tillhörande planeringsprinciper. Region Skånes 

roll generellt har beskrivits tydligare under avsnitten 

Planeringsförutsättningar respektive Genomförande. 

 

Lomma kommun efterfrågar fler resonemang kring torka, samt att kapitlet kopplar an till 

vattenatlas.se.  

Region Skåne uppskattar synpunkterna och avsnittet Vatten är landskapet 

är omarbetat i granskningshandlingen, såväl avseende text som tillhörande 

planeringsprinciper. Avsnittet är kompletterat med länkar till 

vatteninformationssystem Sverige (VISS) och Vattenatlas. 

 

Höörs kommun menar att Region Skåne behöver förtydliga sin roll i vattenplaneringsfrågorna, 

och att fokus bör ligga på vattendragen kopplat till besöksnäring och Skånes attraktivitet.  

Region Skåne känner väl till att det redan idag finns många goda exempel 

på välfungerande samverkan mellan kommuner och vattenråd. Region 

Skåne ser dock att god samordning och samverkan är så viktigt att det bör 

lyftas i regionplanen.  

Region Skåne ser att det finns stor potential att utveckla rekreation och 

besöksnäring längs vattendragen. Vattendragen utgör grunden för stråk 

med utvecklingspotential i den regionala grönstrukturkartan. Utveckling 

av paddelleder nämns i avsnittet Regionala vandringsleder- och cykelleder 

för rekreation och turism. Region Skåne bedriver också ett 

utvecklingsarbete avseende leder. Vidare vill region Skåne lyfta en ny 

färdplan, Strategisk färdplan för rekreativa leder i Skåne 2030, som 
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färdigställs under hösten 2021 och som innehåller strategier för bland 

annat paddling och mountainbike.  

 

Eslövs kommun efterfrågar ett utvecklat resonemang kring vilken roll Region Skåne ska fylla 

och vilka behov regionen anser behöver mötas. 

Region Skånes roll generellt har beskrivits tydligare under avsnitten 

Planeringsförutsättningar respektive Genomförande. Vatten i regional 

planering är ett nytt område för Region Skåne. Arbetet med 

vattenfrågorna kommer att utvecklas under genomförandet och i 

kommande versioner av Regionplan för Skåne.  

 

Havs- och vattenmyndigheten betonar vikten av att planera utifrån avrinningsområden och att 

skydda regionalt viktiga dricksvattentillgångar, samt att Region Skåne här behöver samordna 

med kommuner och länsstyrelsen. 

Region Skåne delar Havs- och vattenmyndighetens uppfattning att 

planering behöver ske utifrån avrinningsområden. Region Skåne vill 

gärna samverka tillsammans med kommuner och länsstyrelse i dessa 

viktiga frågor. Hur denna samordning bör ske och vilken roll regionen har 

i detta sammanhang behöver utvecklas med samtliga berörda parter. 

 

Vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tygeån ser positivt på att regionplanen betonar att 

vattenfrågor bör planeras över kommungränser och inom avrinningsområden. 

Region Skåne uppskattar den positiva återkopplingen. 

 

VA SYD anser att den inledande texten ger en svag vägledning för att strategiskt arbeta med 

vattenfrågor. För stor tilltro läggs till anläggningen av våtmarker som lösning på 

vattenrelaterade utmaningar. VA SYD föreslår att regionplanen samlar problembeskrivningar 

och strategier som rör vattenförsörjning i ett avsnitt och att benämna hur vattenanvändningen 

påverkar tillgången till yt- och grundvatten. 

Region Skåne uppskattar återkopplingen men menar att det är 

ändamålsenligt att behandla vatten i landskapet respektive 

vattenförsörjning i två skilda avsnitt och har därför inte ändrat 

regionplanens struktur enligt VA SYD:s förslag. Avsnitten Vatten i 

landskapet och Dricksvattenförsörjning (i granskningshandlingen med ny 

rubrik Vattenförsörjning) har omarbetats i granskningshandlingen, såväl 

avseende text som tillhörande planeringsprinciper. Avsnittet Vatten i 

landskapet är kompletterat med länkar till vatteninformationssystem 

Sverige (VISS) och Vattenatlas. Arbetet med vattenfrågorna kommer att 

utvecklas under genomförandet och i kommande versioner av Regionplan 

för Skåne. 

 

Svalövs kommun efterfrågar en tydligare utvecklingsinriktning för vatten, i form av hav, sjöar 

och vattendrag.  

Region Skåne instämmer och avsnittet Vatten i landskapet är omarbetat i 

granskningshandlingen, såväl avseende text som tillhörande 

planeringsprinciper. Vatten i regional planering är ett nytt område för 

Region Skåne. Arbetet med vattenfrågorna kommer att utvecklas under 

genomförandet och i kommande versioner av Regionplan för Skåne. 
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Romeleås- och Sjölandskapskommittén efterfrågar kraftigare insatser att förbättra 

vattenkvaliteten på sjölandskapets sjöar.  

Regionplan för Skåne 2022–2040 pekar i nuläget inte ut några insatser för 

att nå miljömålen, men mellankommunal och regional samordning görs 

inom andra samarbeten. Planeringsstrategier och principer för att med 

fysisk planering bidra till att nå miljömålen kan komma att utvecklas 

utifrån behov och efterfrågan från kommunerna i Skåne.  

Regionplanen syftar till att förhindra negativ miljöpåverkan vilket 

konsekvensbedömningen redogör för. Den efterföljande planeringen är 

avgörande för att negativ miljöpåverkan ska undvikas. Region Skåne har 

valt att lägga regionplanen på en strukturell och principiell nivå i denna 

version och går därför inte in på åtgärder. 

 

Lantbrukarnas riksförbund i Skåne anser det viktigt att involvera berörda markägare när 

samordning över avrinningsområden ska ske. 

Region Skåne instämmer och menar vidare att en bred samverkan är 

nödvändigt då det är många aktörer som har ansvar för och påverkas av 

hur vatten planeras och används. Det pågår flera utredningar avseende 

förändrad förvaltning av vatten utifrån avrinningsområden, där en större 

samverkan av berörda parter är viktig. Region Skåne följer dessa 

utredningar med stort intresse. I regionplanen lyfter Region Skåne vikten 

av att öka samverkan mellan kommuner och berörda parter, vilket 

behöver fortsätta att diskuteras och testas i genomförandeskedet. 

Havet och kusten 

Följande aktörer har lämnat synpunkter beträffande avsnittet Havet och kusten: Havs- och 

vattenmyndigheten, Sydöstra Skåne, Lomma kommun och Vattenrådet för Nybroån, Kabusaån 

och Tygeån. 

Sammanfattningsvis handlar inkomna synpunkter om att Region Skåne bör arbeta vidare med 

och förtydliga sin roll gällande havs- och kustplanering. 

*** 

Havs- och vattenmyndigheten påpekar att skrivningen om identifiering av fördjupningsområde 

inom Östersjöns planområde är inaktuell, samt att kapitlet bör kompletteras avseende 

grunddragen för användningen av territorialhavet. HaV är dock positiv till hur 

havsplaneringens effekter beskrivs, samt att behovet av rollutveckling och samordning 

omnämns. Planeringen relaterad till blågrön infrastruktur, åtgärdsprogram för en god 

havsmiljö, kust- och havsrelaterade aspekter gällande friluftsliv, natur- och kulturmiljövärden, 

nyttjande av marina resurser, fiske och blå ekonomi generellt behöver förtydligas.  

Region Skåne håller med Havs- och vattenmyndigheten om att havs- och 

kustfrågorna ur ett regionalt och mellankommunalt perspektiv behöver 

utvecklas vidare i regionplanen. Region Skåne bedömer att det i nuläget 

inte finns tillräckliga underlag och ser att det är ett vidare arbete under 

genomförandet.  

I granskningshandlingen har erosion och översvämning lyfts tydligare, 

dels i avsnittet Havet och kusten, dels i avsnittet Klimatanpassad 

bebyggelseutveckling. Meningen om fördjupningsområde inom Östersjöns 

planområde har strukits. 

Region Skånes roll generellt har beskrivits tydligare under avsnitten 

Planeringsförutsättningar respesktive Genomförande. Då många aktörer 
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har ansvar för och påverkas av hur havet och kusten planeras och 

används ser även Region Skåne att en bred samverkan med kommunerna 

och andra relevanta aktörer är nödvändig. 

 

Sydöstra Skåne påpekar att Skånes kommuner själva ansvarar för sin kustplanering, men att 

Regionplanen skulle kunna bidra med att utveckla gemensamma riktlinjer för framförallt 

erosion och stigande havsnivåer, såväl som genom att identifiera kust och hav av regionalt 

värde, framförallt i relation till nationella riktlinjer. 

Region Skåne håller med om att havs- och kustfrågorna ur ett regionalt 

och mellankommunalt perspektiv behöver utvecklas vidare i regionplanen. 

Region Skåne ser att det är ett vidare arbete under genomförandet.  

I granskningshandlingen hanteras översvämning och erosion i avsnitten 

Havet och kusten och Klimatanpassad bebyggelseutveckling. Båda avsnitten 

har kompletterats i text och med nya planeringsprinciper. Perspektivet är 

också förtydligat både i trender och i utmaningar under fliken 

Planeringsförutsättningar. 

 

Lomma kommun anser att havet och kusten inte är tillräckligt tydligt framställt i den 

övergripande delen av regionplanen.  

Region Skåne håller med om att havs- och kustfrågorna ur ett regionalt 

och mellankommunalt perspektiv behöver utvecklas vidare i regionplanen. 

Region Skåne ser att det är ett vidare arbete under genomförandet. 

 

Vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tygeån anser att förkortningen nm, nautisk mil, bör 

förklaras i figuren ”Gränser för havsplaneringsområden i Skåne” (sida 81).  

Det framgår av illustrationen att 1 nm= 1 852 meter. 

 

Blågrön infrastruktur - Kartor 

Följande aktörer har lämnat synpunkter beträffande kartorna under den tematiska 

fördjupningen Blågrön infrastruktur: Trelleborgs kommun, Sjöfartsverket, Stiftelsen Skånska 

Landskap, Havs- och vattenmyndigheten, Malmö stad, Höörs kommun, Bromölla kommun, 

Hässleholms kommun, Hörby kommun, Osby kommun, Kristianstads kommun och Östra 

Göinge kommun, Romeleås- och Sjölandskapskommitténs, Vattenrådet för Nybroån, Kabusaån 

och Tygeån. Båstad kommun och Lomma kommun. 

Flertalet synpunkter över specifika kartdetaljer har inkommit.  

*** 

Trelleborgs kommun efterfrågar att Dalköpingeån och arbetet med återmeandring av 

Tullstorpsån och Ståstorpsån synliggörs i kartmaterialet. Även området mellan Havgårdssjön 

och Börringesjön, samt Albäcksskogen bör markeras som grönområden med stora rekreations- 

och naturvärden. 

Region Skåne ser positivt på att Trelleborgs kommun bedriver ett aktivt 

arbete med restaurering av vattendrag inom kommunen. Ovanstående 

vattendrag har i granskningshandlingen synliggjorts i kartan över den 

regionala grönstrukturen enligt Trelleborgs kommuns önskemål. 
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Sjöfartsverket påpekar att kartor över blågröna områden visar en mer utförlig planering av 

landområden än av havet, vilket bör utjämnas genom synliggörande av marin planering. 

Region Skåne håller med om att marin planering är ett område som 

behöver utvecklas i regionplanen. Region Skåne bedömer att det i nuläget 

inte finns tillräckliga underlag och ser att det är ett vidare arbete under 

genomförandet.  

 

Lomma kommun påpekar att marina miljöer inte har inkluderats i kartan med blågrön infra. 

Kommunen föreslår även att kartmaterialet synliggör vilka delar av Skåne som idag saknar 

havsplan eller förslag till havsplan.  

Region Skåne håller med om att planering av marina miljöer kan 

utvecklas och inkluderas i kartan över Skånes grönstruktur och ser det 

som ett vidare arbete under genomförandet. Gällande havsplaner 

instämmer Region Skåne med att det kan vara värdefullt att kunna visa 

vilka kommuner som idag har en havsplan eller saknar en sådan, även 

detta blir ett arbete i genomförandet av regionplanen.  

 

Bromöllas, Hässleholms, Hörbys, Osbys, Kristianstads och Östra Göinges kommuner i Skåne 

Nordost påpekar att legenden och den tillhörande texten till kartan över blågrön infrastruktur 

endast anger grönstruktur och dessutom inte visar på delregionala värden och kvaliteter. Detta 

bör utvecklas i samverkan med kommunerna för att främja destinationsutveckling. 

Till granskningsversionen har karta och text som beskriver den regionala 

grönstrukturen utvecklats och förtydligats. Den regionala grönstrukturen 

utgörs av grönområden och stråk där rekreativa och ekologiska värden 

samverkar. Den utgörs av vegetationsbeklädda ytor och vattenområden så 

som sjöar, åar och bäckdalar. Grönstråk är mer eller mindre 

sammanhängande länkar mellan grönområden, som utgör rekreativa och 

ekologiska samband. De byggs upp av större och mindre, ibland 

långsträckta, landskapselement såsom vattenytor och vattendrag, 

våtmarker, trädalléer eller gräs-och skogsmarker.  

Region Skåne håller med om vikten av att planen visar delregionala 

värden och kvaliteter och ser positivt på ett fortsatt samarbete med 

berörda kommuner för att utveckla området.  

 

Vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tygeån anser att ”befintliga grönområden” i kartan 

under rubriken ”Regionala leder för vandring och cykling” istället bör benämnas ”stora 

befintliga grönområden” eller ”större befintliga grönområden”, eftersom det finns fler 

grönområden än de som har markerats på kartan.  

Region Skåne uppskattar återkopplingen. De föreslagna ändringarna har 

gjorts i kartan Friluftsliv i Skåne, som i granskningsversionen ersätter 

kartan för regionala leder för vandring och cykling. 

 

Stiftelsen Skånska Landskap önskar att rekreationsområden med tysta värden lyfts fram 

ytterligare.  

Granskningsversionen av regionplan för Skåne 2022–2040 har 

kompletterats med en karta som tydligare lyfter fram friluftslivet i Skåne. 

I kartan finns ett lager som visar var tysta områden i Skåne finns och var 

de sammanfaller med befintliga grönområden och rekreationsvärden.  
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Havs- och vattenmyndigheten efterfrågar att rubriksättningen och gränsdragningarna i karta 

och figur för ”Gränser för havsplaneringsområden i Skåne” ses över då de är missvisande. 

Kartan som visar gränser för havsplaneringsområden i Skåne har 

reviderats och förtydligats efter Havs- och vattenmyndighetens synpunkt.  

 

Malmö Stad efterfrågar att kartan över gränserna för ”havsplaneringsområden i Skåne” 

behöver inkludera även den inre gränsen för havsplanering. 

Kartan som visar gränser för havsplaneringsområden i Skåne har 

reviderats och förtydligats efter Malmö stads synpunkt.  

 

Osby kommun önskar att grönområdet som felaktigt täcker kommunens tätort korrigeras.  

Kartan som visar Skånes grönstruktur har reviderats utifrån kommunens 

synpunkt. Region Skåne vill lyfta att kartan ska läsas översiktligt då 

regionplanen redovisar grönstrukturen på en övergripande skala för att 

tydliggöra sambanden i den regionala grönstrukturen. Det innebär att de 

redovisade områdena inte alltid överensstämmer exakt med utpekade 

områden i kommunala översiktsplaner. 

 

Höörs kommun menar att de schematiska grönområdena i kartmaterialet behöver ses över och 

utvidgas för att spegla en mer korrekt bild, samt att förtydliga utvecklingspotentialen för 

rekreativa stråk, då det i nuläget främst verkar handla om ekologiska samband. Utöver det 

behöver Skånes åar synliggöras i det tematiska kartmaterialet.  

Till granskningsversionen har karta och text som beskriver den regionala 

grönstrukturen utvecklats och förtydligats. Kartan har kompletterats med 

ett nytt grönområde nordost om Höör i anslutning till Fogdarödsslingan, 

vilket finns i översiktsplanen för Höörs kommun, och ett grönområde vid 

Tjörnarp upp mot Hovdala. Vidare har förtydligande gjorts kring att 

utpekade grönområden och stråk innefattar både rekreativa och 

ekologiska värden samt att den regionala grönstrukturen även innefattar 

av vatten. Till granskningsversionen har kartan för den regionala 

grönstrukturen kompletterats med ett lager som visar värdefulla 

vattendrag i Skåne.  

 

Höörs kommun påpekar hur de strategiska blågröna kopplingarna bör ses över och särskilt 

eftersträvas i nordöstlig riktning. 

Region Skåne uppskattar återkopplingen och vill lyfta att utpekade stråk 

till största del utgår ifrån befintliga vattendrag och de strukturer som 

följer limniska värdetrakter. Region Skåne vill också lyfta att 

regionplanen visar de regionala grönstråken på en övergripande och 

regional skala och därför inte alltid överensstämmer exakt med utpekade 

grönstråk i kommunala översiktsplaner. Region Skåne ser att det finns 

potential att utveckla stråken och välkomnar att kommunen själv 

utvecklar nya kopplingar och lokala stråk i översiktlig planering och 

grönplaner. Region Skåne utvecklar hela tiden arbetsprocesser i det 

relativt nya regionplaneuppdraget och tar tacksamt emot synpunkter från 

kommunen. 
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Romeleås- och Sjölandskapskommittén efterfrågar att Romeleåsen och Sjölandskapet särskilt 

beaktas i förhållande till det rörliga friluftslivets intressen, såsom det görs i MB 4:2. 

Till granskningsversionen har den tematiska fördjupningen som rör 

Skånes grönstruktur omarbetats och utvecklats, både i kartor och text. 

Friluftslivets betydelse och skyddsvärde lyfts nu under det nya avsnittet 

Friluftsliv och de geografiska områden som utgörs av riksintresse för 

friluftsliv och rörligt friluftsliv redovisas i tillhörande karta. 

 

Båstad kommun efterfrågar att den produktiva jord- och skogsbruksmarken (framförallt 

åkermark) synliggörs i förhållande till annan öppen mark och motstående intressen.  

Till granskningsversionen har avsnittet Landskap, jordbruk och skogsbruk 

utvecklats med förtydligande om jordbrukets betydelse både regionalt och 

nationellt samt de utmaningar som framtiden väntas ge med 

klimatförändringar och befolkningsökning. Vidare håller Region Skåne 

med om att jord- och skogsbruk är ett område som kan utvecklas 

ytterligare i regionplanen. Region Skåne bedömer att det i nuläget inte 

finns tillräckliga underlag och ser att det är ett vidare arbete under 

genomförandet. Region Skåne inväntar bland annat Boverkets, 

Länsstyrelsens och Havs- och vattenmyndighetens översyn av hur 

jordbruksmarken ska hanteras i den översiktliga planeringen som 

genomförs under 2021. 

 

Teknisk infrastruktur 

Följande aktörer har lämnat övergripande synpunkter beträffande avsnittet Teknisk 

infrastruktur: VASYD, Svedala kommun och Region Stockholm. 

Sammanfattningsvis handlar inkomna synpunkter om vikten av att hantera frågor kring teknisk 

infrastruktur. 

*** 

VASYD anser att avfallsfrågan hantera sparsamt i regionplanen och att det saknas resonemang 

och strategier kring hållbar resurshantering och cirkulär ekonomi. Vidare påpekas att avsnittet 

på sida 83 inte är ett ställningstagande utan en sammanfattning av lagstiftningen. VASYD 

föreslår att regionplanen lyfter fram behovet av beteendeförändring.  

Region Skåne ser att hantering av avfall och spillvatten är frågor som har 

en regional relevans och som i dialog med kommunerna skulle kunna 

utvecklas utifrån behovet av ny kunskap i ett mellankommunalt 

perspektiv. 

 

Svedala kommun anser att det behövs tydligare resonemang beträffande fysisk infrastruktur och 

hur denna ska säkras och utvecklas i framtiden. Detta gäller exempelvis energi- och 

elförsörjning, spillvattenhantering och avfallshantering. 

Region Skåne ser att hantering av avfall och spillvatten är frågor som har 

en regional relevans och som i dialog med kommunerna skulle kunna 

utvecklas utifrån behovet av ny kunskap i ett mellankommunalt 

perspektiv.  

Region Skåne arbetar aktivt med energifrågor i den regionala planeringen 

och dessa underlag har integrerats i tillämpliga delar i Regionplan för 

Skåne 2022–2040. Granskningshandlingen har förtydligats avseende 
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behovet av förnybar energiproduktion och kompletterats med en generell 

beskrivning av fler energibärare inom energisystemet i Skåne, bland annat 

vätgas, solenergi och återvunnen energi. Planeringsprincipen om 

utbyggnad av elnäten har preciserats och en ny planeringsprincip har 

tillkommit avseende utveckling av sol- och vindkraft. Utvecklingsarbetet 

kopplat till energiområdet kommer att fortsätta i genomförandet och 

förtydligas där.  

 

Region Stockholm ställer sig positiva till regionplanens hantering av teknisk infrastruktur.  

Region Skåne uppskattar den positiva återkopplingen. 

 

Energiförsörjning  

Följande aktörer har lämnat synpunkter beträffande avsnittet Energiförsörjning: Lomma 

kommun, Svalövs kommun, Trelleborgs kommun, Lunds kommun, Bjuvs kommun, 

Helsingborgs stad, Höganäs kommun, Klippans kommun, Perstorps kommun, Åstorps 

kommun, Ängelholms kommun, Örkelljunga kommun, Sydöstra Skåne, Bromölla kommun, 

Hässleholms kommun, Hörby kommun, Osby kommun, Kristianstads kommun, Östra Göinge 

kommun, Skånes Socialdemokratiska partidistrikt, Vänsterpartiet i Skåne, Centerpartiet i 

Skåne, Sysav, Vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tygeån, Post- och telestyrelsen, 

Akademiska hus och Sveriges Åkeriföretag.  

Sammanfattningsvis handlar inkomna synpunkter om att regionplanen bör ta ett tydligare grepp 

kring Skånes tillgång till klimateffektiv och tillförlitlig energiförsörjning. Tydligare strategier 

och principer kring elförsörjning och framtida lösningar samt effektivare energianvändning och 

minskad energiförbrukning anses önskvärt. Synpunkterna betonar vikten av att lyfta och betona 

förnybar och lokal elproduktion i resonemang om regionens framtida energilösningar. Vidare 

betonas avsaknaden av kraftvärme, fjärrvärme, fjärrkyla, vätgas, vågkraft, solenergi och 

spillenergi i regionplanen och det vore önskvärt att dessa beskrivs beträffande användning och 

produktion. Regionplanen bör dessutom undersöka och analysera kapacitetsbrist inom elnätet 

och ta ansvar i frågan.  

*** 

Lomma kommun anser att planeringsprincipen ”Främja utvecklingen av elnäten på alla 

nivåer” (sida 85) bör omformuleras för att bättre stämma överens med beskrivningen. I 

planeringsprincipen ”Främja utbyggnaden av fossilfri energiproduktion” (sida 85) anser 

kommunen att solenergi och- spillenergi bör nämnas. Vidare föreslås en kompletterande 

planeringsprincip om effektivisering och minskad energiförbrukning.  

Region Skåne uppskattar synpunkterna och granskningshandlingen har 

förtydligats avseende behovet av förnybar energiproduktion och 

kompletterats med en generell beskrivning av fler energibärare inom 

energisystemet i Skåne, bland annat vätgas, solenergi och återvunnen 

energi. Planeringsprincipen om utbyggnad av elnäten har preciserats och 

en ny planeringsprincip har tillkommit avseende utveckling av sol- och 

vindkraft.  

Region Skåne håller med Lomma kommun om att effektivisering och 

minskad energiförbrukning är viktiga frågor. Dessa hanteras i första hand 

i Klimat- och energistrategi för Skåne, som lagts till i avsnittet Mål, planer 

och program i granskningshandlingen, medan regionplanen fokuserar på 

energifrågorna i relation till regional fysisk planering. Klimat- och 

energistrategin vidareutvecklar även hur lokala lösningar för elproduktion 

kan främjas i kommunerna. Avseende elanvändning, effektbehov och 
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elproduktion vill Region Skåne hänvisa till rapportserien Scenario för det 

skånska elsystemet. 

 

Helsingborgs stad anser att regionplanen tydligare bör lyfta fram vikten av att säkra regionens 

tillgång till klimateffektiv och tillförlitlig energiförsörjning. Vidare bör regionplanen 

kompletteras med en kort redovisning av de, inom regionen, vanligast förekommande 

energibärarna samt hur de används och hur de produceras. 

Region Skåne uppskattar synpunkterna och granskningshandlingen har 

förtydligats avseende behovet av förnybar energiproduktion och 

kompletterats med en generell beskrivning av fler energibärare inom 

energisystemet i Skåne, bland annat vätgas, solenergi och återvunnen 

energi. 

Region Skåne arbetar aktivt med energifrågor i den regionala planeringen 

och dessa underlag har integrerats i tillämpliga delar i Regionplan för 

Skåne 2022–2040. Utvecklingsarbetet kopplat till energiområdet kommer 

att fortsätta i genomförandet och förtydligas där.  

Region Skåne arbetar med elberedskap och tillförlitlig elförsörjning som 

en del av Skånes effektkommission (Skånes effektkommission - Region 

Skåne (skane.se)). Kopplat till Skånes effektkommission finns även en 

arbetsgrupp för fjärrvärme, som bland annat kommer att ta fram 

rekommendationer vad gäller fjärrvärme och fysisk planering. 

Avseende elanvändning, effektbehov och elproduktion vill Region Skåne 

hänvisa till rapportserien Scenario för det skånska elsystemet. 

Region Skåne genomför under 2021 en utredning i syfte att utveckla en 

modell för förbättrad prognostisering av framtida elbehov. Gemensamma 

prognoser för effektbehovet för kommande nätutvecklingsplaner kommer 

att tas fram tillsammans med skånska nätägare. Prognoserna ska skapa en 

koppling till den fysiska planeringen. 

Det finns framtagen kunskap kring kapacitetsbristen i elnäten och vilka 

konsekvenser det kan medföra, vilket Region Skåne använder som 

underlag för framtida behov och vikten av lokal elproduktion i regionen 

samt hur det påverkar markanvändning.  

Avseende transmissionsnätet gör Svenska kraftnät och E.ON för 

närvarande en översyn av var det finns behov av nya ledningar.  

 

Svalövs kommun anser att regionplanen tydligare bör lyfta fram vikten av att säkra regionens 

tillgång till klimateffektiv och tillförlitlig energiförsörjning. Vidare anser kommunen att det 

vore önskvärt med ställningstaganden kring smarta elnät, energilagring och flexibilitet i 

energianvändningen.  

Region Skåne uppskattar synpunkterna och granskningshandlingen har 

förtydligats avseende behovet av förnybar energiproduktion och 

kompletterats med en generell beskrivning av fler energibärare inom 

energisystemet i Skåne, bland annat vätgas, solenergi och återvunnen 

energi. Fjärrkyla är en del av fjärrvärmesystemet. 

Region Skåne arbetar aktivt med energifrågor i den regionala planeringen 

och dessa underlag har integrerats i tillämpliga delar i Regionplan för 

Skåne 2022–2040. Utvecklingsarbetet kopplat till energiområdet kommer 

att fortsätta i genomförandet och förtydligas där.  
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Region Skåne arbetar med elberedskap och tillförlitlig elförsörjning som 

en del av Skånes effektkommission (Skånes effektkommission - Region 

Skåne (skane.se)).  

 

Bjuvs, Helsingborgs, Höganäs, Klippans, Perstorps, Åstorps, Ängelholms och Örkelljungas 

kommuner i Familjen Helsingborg anser att regionplanens texter om regionens tillgång till 

klimateffektiv och tillförlitlig energiförsörjning bör förstärkas samt kompletteras med viktiga 

energibärare såsom kraftvärme, fjärrvärme och fjärrkyla. Vidare påpekas att regionplanen 

behöver analysera framtida energibehov kopplat till kollektivtrafik och infrastruktur.  

Region Skåne uppskattar synpunkterna och granskningshandlingen har 

förtydligats avseende behovet av förnybar energiproduktion och 

kompletterats med en generell beskrivning av fler energibärare inom 

energisystemet i Skåne, bland annat vätgas, solenergi och återvunnen 

energi. Fjärrkyla är en del av fjärrvärmesystemet. 

Region Skåne arbetar aktivt med energifrågor i den regionala planeringen 

och dessa underlag har integrerats i tillämpliga delar i Regionplan för 

Skåne 2022–2040. Utvecklingsarbetet kopplat till energiområdet kommer 

att fortsätta i genomförandet och förtydligas där.  

Region Skåne arbetar med elberedskap och tillförlitlig elförsörjning som 

en del av Skånes effektkommission (Skånes effektkommission - Region 

Skåne (skane.se)).  

Region Skåne håller med om att kopplingen mellan trafikutveckling och 

framtida energibehov är viktig att belysa. Ett sådant underlag har tagits 

fram med Skånetrafiken för att uppskatta effektbehovet för 

kollektivtrafiken fram till 2030.  

 

Skånes Socialdemokratiska partidistrikt anser att regionplanens texter om regionens tillgång 

till klimateffektiv och tillförlitlig energiförsörjning bör förstärkas. 

Region Skåne uppskattar synpunkten och granskningshandlingen har 

förtydligats avseende behovet av förnybar energiproduktion och 

kompletterats med en generell beskrivning av fler energibärare inom 

energisystemet i Skåne, bland annat vätgas, solenergi och återvunnen 

energi. 

Region Skåne arbetar aktivt med energifrågor i den regionala planeringen 

och dessa underlag har integrerats i tillämpliga delar i Regionplan för 

Skåne 2022–2040. Utvecklingsarbetet kopplat till energiområdet kommer 

att fortsätta i genomförandet och förtydligas där.  

Region Skåne arbetar med elberedskap och tillförlitlig elförsörjning som 

en del av Skånes effektkommission (Skånes effektkommission - Region 

Skåne (skane.se)). 

 

Trelleborgs kommun anser att regionplanen bör lyfta fram den lokala utbyggnaden av 

solenergiproduktion samt föra ett resonemang kring vätgasens potential. Vidare påpekas att 

Gasums biogasanläggning och Trelleborg Energiförsörjning ABs solcellsanläggning bör lyftas 

fram och markeras i kartan.  

Granskningshandlingen har förtydligats avseende behovet av förnybar 

energiproduktion och kompletterats med en generell beskrivning av fler 

energibärare inom energisystemet i Skåne, bland annat vätgas, solenergi 

och återvunnen energi. 
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Region Skåne avser att arbeta vidare med energiförsörjning inklusive 

förnybar energiproduktion i genomförandet. Avseende lokalisering av 

större anläggningar för förnybar energiproduktion behöver Region Skåne 

göra analyser av hur dessa ska inarbetas i regionplanen. Det pågår för 

närvarande en särskild studie för att få in mer kunskap kring pågående 

solcellsanläggningsprojekt och fysiska förutsättningar för detta i Skåne, 

som beräknas vara klar i december 2021. Region Skåne kommer vidare att 

undersöka förutsättningarna för vätgas under hösten 2021.  

I Klimat- och energistrategi för Skåne, som lagts till i avsnittet Mål, planer 

och program i granskningshandlingen, finns strategier för hur lokala 

lösningar för elproduktion kan främjas i kommunerna.  

 

Lunds kommun anser att regionplanen bör beskriva strategier kring elförsörjning och att 

existerande delar om elförsörjning bör kompletteras med fler resonemang. Vidare poängteras 

att utvecklingen av vätgas bör synliggöras samt vikten av fortsatt lokal utbyggnad av sol- och 

vindkraft. 

Region Skåne uppskattar synpunkterna och granskningshandlingen har 

förtydligats avseende behovet av förnybar energiproduktion och 

kompletterats med en generell beskrivning av fler energibärare inom 

energisystemet i Skåne, bland annat vätgas, solenergi och återvunnen 

energi. En ny planeringsprincip har tillkommit avseende utveckling av sol- 

och vindkraft. 

Region Skåne arbetar aktivt med energifrågor i den regionala planeringen 

och dessa underlag har integrerats i tillämpliga delar i Regionplan för 

Skåne 2022–2040. Utvecklingsarbetet kopplat till energiområdet kommer 

att fortsätta i genomförandet och förtydligas där.  

 Det pågår för närvarande en särskild studie för att få in mer kunskap 

kring pågående solcellsanläggningsprojekt och fysiska förutsättningar för 

detta i Skåne som beräknas vara klar i december 2021. Region Skåne 

kommer vidare att undersöka förutsättningarna för vätgas under hösten 

2021.  

 

Östra Göinge kommun önskar tillägg om lokalisering av vindkraft.  

Region Skåne har i dagsläget inte möjlighet att ta ställning till lokalisering 

av framtida vindkraftsetableringar inom ramen för regionplanen då det 

behövs mer underlag och förankring samt berör myndigheter, kommuner 

och andra aktörer. Region Skåne kommer under hösten 2021 att göra en 

genomgång av de skånska kommunernas planering för vindkraft som ett 

underlag för vidare arbete med lokaliseringsaspekter, kopplat till bland 

annat markanvändning och störning, under genomförandet. 

 

Hörby kommun anser att regionplanen bör undersöka kapacitetsbrist inom elnätet samt 

framtida påverkan på markanvändning och bebyggelseutveckling.  

Region Skåne arbetar aktivt med energifrågor i den regionala planeringen 

och dessa underlag har integrerats i tillämpliga delar i Regionplan för 

Skåne 2022–2040. Utvecklingsarbetet kopplat till energiområdet kommer 

att fortsätta i genomförandet och förtydligas där.  

Det finns framtagen kunskap kring kapacitetsbristen i elnäten och vilka 

konsekvenser det kan medföra, vilket Region Skåne använder som 
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underlag för att bedöma framtida behov och vikten av lokal elproduktion i 

regionen samt påverkan på markanvändning. Vidare kommer en 

scenarioanalys att genomföras under vintern 2021/2022 och beräknas vara 

färdigt till slutlig version av Regionplan för Skåne 2022–2040. 

 

Kristianstads kommun påpekar att regionplanen har gjort avsteg från Kristianstads kommuns 

översiktsplan beträffande lokalisering av vindkraft.  

Region Skåne uppskattar återkopplingen och kartan över anläggningar 

för elproduktion i Skåne har reviderats och visar i granskningshandlingen 

enbart aktuell status för vindkraftverk i Skåne. Projekteringsområdena 

för vindkraft har utgått ur kartan. Region Skåne kommer under hösten 

2021 att göra en genomgång av de skånska kommunernas planering för 

vindkraft som ett underlag för vidare arbete med lokaliseringsaspekter, 

kopplat till bland annat markanvändning och störning, under 

genomförandet. 

 

Sydöstra Skåne anser att det behövs ett resonemang om åtgärdsbehoven för energiproduktion 

och att dessa bör återspeglas i planeringsprinciperna. Vidare poängteras vikten av att 

regionplanen hanterar lokalisering av anläggningar för förnybar elproduktion.  

Granskningshandlingen har förtydligats avseende behovet av förnybar 

energiproduktion och kompletterats med en generell beskrivning av fler 

energibärare inom energisystemet i Skåne, bland annat vätgas, solenergi 

och återvunnen energi. En ny planeringsprincip har tillkommit avseende 

utveckling av sol- och vindkraft. 

Region Skåne har i dagsläget inte möjlighet att ta ställning till lokalisering 

av framtida vindkraftsetableringar inom ramen för regionplanen då det 

behövs mer underlag och förankring samt berör myndigheter, kommuner 

och andra aktörer. Region Skåne kommer under hösten 2021 att göra en 

genomgång av de skånska kommunernas planering för vindkraft som ett 

underlag för vidare arbete med lokaliseringsaspekter, kopplat till bland 

annat markanvändning och störning, under genomförandet.  

Regionplan för Skåne 2022–2040 fokuserar främst på energifrågorna i 

relation till regional fysisk planering. I Klimat- och energistrategi för 

Skåne, som lagts till i avsnittet Mål, planer och program i 

granskningshandlingen, finns strategier för hur lokala lösningar för 

elproduktion kan främjas i kommunerna.  

Avseende lokalisering av större anläggningar för förnybar 

energiproduktion, utöver vindkraft, behöver Region Skåne göra analyser 

av hur dessa ska inarbetas i regionplanen. Det pågår för närvarande en 

särskild studie för att få in mer kunskap kring pågående 

solcellsanläggningsprojekt och fysiska förutsättningar för detta i Skåne 

som beräknas vara klar i december 2021. Region Skåne avser att arbeta 

vidare med energiförsörjning inklusive förnybar energiproduktion i 

genomförandet. 

Avseende elanvändning, effektbehov och elproduktion vill Region Skåne 

hänvisa till rapportserien Scenario för det skånska elsystemet. 

 

Bromöllas, Hässleholms, Hörbys, Osbys, Kristianstads och Östra Göinges kommuner i Skåne 

Nordost anser att regionplanen bör peka ut lösningar för ett utökat transmissions nät i Skåne. I 
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planeringsprincipen ”Främja utbyggnaden av fossilfri energiproduktion” (sida 85) anser 

kommunen att andra energikällor, såsom solenergi, bör hanteras.  

Granskningshandlingen har förtydligats avseende behovet av förnybar 

energiproduktion och kompletterats med en generell beskrivning av fler 

energibärare inom energisystemet i Skåne, bland annat vätgas, solenergi 

och återvunnen energi. En ny planeringsprincip har tillkommit avseende 

utveckling av sol- och vindkraft.  

Det pågår för närvarande en särskild studie för att få in mer kunskap 

kring pågående solcellsanläggningsprojekt och fysiska förutsättningar för 

detta i Skåne som beräknas vara klar i december 2021. 

Avseende transmissionsnätet gör Svenska kraftnät och E.ON för 

närvarande en översyn av var det finns behov av nya ledningar.  

 

Vänsterpartiet i Skåne poängterar vikten av att betona förnybar och lokal elproduktion i 

regionplanens om regionens framtida energilösningar. 

Granskningshandlingen har förtydligats avseende behovet av förnybar 

energiproduktion och kompletterats med en generell beskrivning av fler 

energibärare inom energisystemet i Skåne, bland annat vätgas, solenergi 

och återvunnen energi. 

Regionplan för Skåne 2022–2040 fokuserar främst på energifrågorna i 

relation till regional fysisk planering. I Klimat- och energistrategi för 

Skåne, som lagts till i avsnittet Mål, planer och program i 

granskningshandlingen, finns strategier för hur lokala lösningar för 

elproduktion kan främjas i kommunerna. 

 

Centerpartiet i Skåne anser att det är positivt att biogas nämns på sida 84 men påpekar att 

avsnittet kan utvecklas och att framtidssynen på kretsloppstanken kan förstärkas. Vidare vore 

det önskvärt om avsnittet lyfte förutsättningar för vattenanvändning tex utbyggnad av vindkraft 

eller vågkraft, inom ramen för energiförsörjning.  

Granskningshandlingen har förtydligats avseende behovet av förnybar 

energiproduktion och kompletterats med en generell beskrivning av fler 

energibärare inom energisystemet i Skåne, bland annat vätgas, solenergi 

och återvunnen energi. 

Region Skåne har i dagsläget inte möjlighet att ta ställning till lokalisering 

av framtida vindkraftsetableringar inom ramen för regionplanen då det 

behövs mer underlag och förankring samt berör myndigheter, kommuner 

och andra aktörer. Region Skåne kommer under hösten 2021 att göra en 

genomgång av de skånska kommunernas planering för vindkraft som ett 

underlag för vidare arbete med lokaliseringsaspekter, kopplat till bland 

annat markanvändning och störning, under genomförandet. Avseende 

vågkraft så bevakar Region Skåne teknikområdet men ser inte att 

potentialen är tillräckligt stor för närvarande.  

 

Sysav anser att det systemperspektivet och det mellankommunala perspektivet saknas i 

planeringsprinciperna för energiförsörjning. Vidare poängteras vikten av att bredda begreppen 

kring hållbar energi. Förnybar energi är viktigt och det är positivt att det betonas, men 

återvunnen energi bör också lyftas fram i regionplanen. Vidare anser Sysav att Region Skåne 

har en viktig roll i arbetet med att säkerställa de långsiktiga förutsättningarna för ett hållbart 

omhändertagande av mat- och livsmedelsavfall. 
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Granskningshandlingen har förtydligats avseende behovet av förnybar 

energiproduktion och kompletterats med en generell beskrivning av fler 

energibärare inom energisystemet i Skåne, som spillvärme och återvunnen 

energi. Region Skåne främjar ökad produktion och användning av biogas 

genom andra insatser, främst genom ett ökat bidrag till Biogas Syd. 

 

Vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tygeån påpekar att lantbruket bör nämnas som 

framtida källa för energiproduktion tillsammans med övriga förslag till att åstadkomma mer 

energi.  

Granskningshandlingen har förtydligats avseende behovet av förnybar 

energiproduktion. Biogas nämns både i samrådshandlingen och i 

granskningshandlingen. Region Skåne instämmer med att lantbruket är en 

framtida källa för energiproduktion men har valt att lägga regionplanen 

på en övergripande nivå i denna version och specificerar därför inte 

källorna.  

Det pågår för närvarande en särskild studie för att få in mer kunskap 

kring pågående solcellsanläggningsprojekt och fysiska förutsättningar för 

detta i Skåne som beräknas vara klar i december 2021. 

 

Sveriges Åkeriföretag önskar att den regionala planeringen ska ge förutsättningar och utrymme 

för snabbladdning av tunga elfordon.  

Region Skåne arbetar för att stödja omställningen inom transportsektorn 

till hållbara och fossilfria drivmedel genom projekt som inkluderar 

förutsättningar och möjligheter för etablering av snabbladdning av tunga 

batterifordon, nätutveckling för att säkra tillräcklig effekt vid 

laddstationer samt kunskapshöjande informations- och påverkansinsatser. 

Vidare har Region Skåne i augusti 2021 startat upp en arbetsgrupp inom 

ramen för Skånes Effektkommission, Elektrifiering av transportsektor. 

Region Skåne är också representerat i Sveriges Elektrifieringskommission. 

 

 

Akademiska hus påpekar att en viktig del i hållbarhetsarbetet är att optimera system med hjälp 

av tekniska hjälpmedel. Detta ställer krav på god elförsörjning och är en förutsättning för 

högre utbildning, forskning och innovation.  

Region Skåne håller med Akademiska hus om vikten av god elförsörjning. 

Elförsörjningen hanteras både i Regionplan för Skåne 2022–2040 och 

genom andra insatser som Region Skåne gör. 

 

Post- och telestyrelsen vill uppmärksamma Region Skåne på att vindkraftverk kan påverka 

mottagningen av radiosignaler och poängterar vikten av samråd mellan berörda aktörer, 

såsom vindkraftsbolag och radiolänkoperatörer, vid lokalisering av ny vindkraft.  

Region Skåne uppskattar återkopplingen men har i dagsläget inte 

möjlighet att ta ställning till lokalisering av framtida 

vindkraftsetableringar inom ramen för regionplanen då det behövs mer 

underlag och förankring samt berör myndigheter, kommuner och andra 

aktörer. Konsekvensbedömningen redogör kort för 

granskningshandlingens konsekvenser. 

För alla vindkraftverk, utom så kallade miniverk, krävs bygglov enligt 

plan- och bygglagen och/eller miljötillstånd enligt miljöbalken. 
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Kommunen, Länsstyrelsen och Mark- och miljödomstolen beslutar om 

bygglov och miljötillstånd. 

 

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse fremsender følgende bemærkninger: Etablering af 

havvindmølleparker i de udpegede områder i Østersøen vurderes at kunne have 

grænseoverskridende interesse i form af mulig påvirkning af radarsensorer i Danmark. Dette 

kan blandt andet være i form af interferens som kan have en påvirkning af 

farvandsovervågningen i området. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse anmoder om, at 

ovenstående iagttages i den videre planlægning af havvindmølleparker i Østersøen. 

Region Skåne uppskattar återkopplingen men har i dagsläget inte 

möjlighet att ta ställning till lokalisering av framtida 

vindkraftsetableringar inom ramen för regionplanen då det behövs mer 

underlag och förankring samt berör myndigheter, kommuner och andra 

aktörer. Konsekvensbedömningen redogör kort för 

granskningshandlingens konsekvenser för Danmark. 

För alla vindkraftverk, utom så kallade miniverk, krävs bygglov enligt 

plan- och bygglagen och/eller miljötillstånd enligt miljöbalken. 

Kommunen, Länsstyrelsen och Mark- och miljödomstolen beslutar om 

bygglov och miljötillstånd.  

 

Digital infrastruktur 

Följande aktörer har lämnat synpunkter beträffande avsnittet Digital infrastruktur: 

Sjukhusstyrelse Ystad, Skånes hembygdsförbund, Lunds universitet, Lunds universitets 

studentkårer, Lomma kommun och Kristianstad kommun. 

Sammanfattningsvis handlar inkomna synpunkter om vikten av en välfungerande IT-

infrastruktur. En välfungerande och utbyggd IT-infrastruktur anses skapa förutsättningar för 

näringslivsutveckling, sysselsättning, forskning och innovationer, vård och omsorg, miljö och 

klimat, utbildning och kompetensförsörjning samt social delaktighet. Vidare påpekas 

tidseffektivisering och resurssparande som positiva effekter av en välfungerande IT-

infrastruktur.  

*** 

Sjukhusstyrelse Ystad betonar vikten av god digital infrastruktur för att Region Skåne ska 

kunna tillhandahålla tillgänglig, säker och jämlik vård.  

Region Skåne instämmer i att digital infrastruktur är av stor vikt för 

samhällsutvecklingen i Skåne inom många områden och kommer att bli 

ännu viktigare i framtiden, inte minst vad avser vården. Det är en viktig 

del i regionplanen och regionplaneprocessen framgent. 

 

Skånes hembygdsförbund påpekar att god digital infrastruktur kan bidra till tidseffektivisering 

och resurssparande. 

Region Skåne instämmer i att digital infrastruktur är av stor vikt för 

samhällsutvecklingen i Skåne inom många områden och kommer att bli 

ännu viktigare i framtiden. Det är en viktig del i regionplanen och 

regionplaneprocessen framgent. 

 

Lunds universitet och Lunds universitets studentkårer påpekar vikten av god digital 

infrastruktur för studenter.  
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Region Skåne instämmer i att digital infrastruktur är av stor vikt för 

samhällsutvecklingen i Skåne inom många områden och kommer att bli 

ännu viktigare i framtiden. Det är en viktig del i regionplanen och 

regionplaneprocessen framgent. 

 

Lomma kommun anser att den digitala infrastrukturen även bör fokusera på 5G-utbyggnad och 

inte bara fiber.  

Region Skåne har en samordnande roll som bredbandskoordinator. 5G är 

inte specifikt målsatt i den nationella bredbandsstrategin och hanteras 

därför inte i regionplanen. I rollen som bredbandskoordinator bevakar 

Region Skåne dock även utbyggnad av 5G. 

 

Post- och telestyrelsen påpekar vikten av en robust och välutbyggd IT-infrastruktur för att 

trygga välfärden. Av denna anledning anses att IT-infrastrukturen måste beaktas i 

samhällsplaneringsprocessen på regional såväl som kommunal nivå. Post- och telestyrelsen vill 

uppmärksamma Region Skåne om att de inte har tillgång till detaljinformation om hur 

operatörer och ledningsägare utformar sina nät, utan hänvisar till de operatörer och 

ledningsägare som blir berörda inom aktuellt område för ytterligare information samt 

nationella, regionala och lokala bredbandskoordinatorer.  

Region Skåne delar Post- och telestyrelsens uppfattning om vikten av att 

digital infrastruktur beaktas i samhällsbyggnadsprocessen. Angående 

operatörer och nätägare håller Region Skåne med i sak, men ser även att 

det kan vara svårt att i rollen som regional bredbandskoordinator 

säkerställa att det finns fullt uppdaterad information om lokala 

förutsättningar. Region Skåne ser därför att det är nödvändigt med 

samverkan. 

 

Kristianstads kommun påpekar att möjlighet till bredbandsanslutning inte är samma sak som 

tillgång till bredband och önskar en rättelse.  

Region Skåne instämmer och har reviderat kartorna för bredband i 

granskningshandlingen. Kartorna visar nu hushållens respektive 

arbetsställenas tillgång till bredband inklusive absolut närhet till bredband 

1000 Mbit/s002E. 

Dricksvattenförsörjning 

Följande aktörer har lämnat synpunkter beträffande avsnittet Dricksvattenförsörjning: Båstad 

kommun, Svedala kommun, Sydöstra Skåne, Skånes Socialdemokratiska partidistrikt, 

Skogsstyrelsen, Havs- och vattenmyndigheten, Sydvatten, VASYD och Lantbrukarnas 

riksförbund i Skåne.  

Sammanfattningsvis handlar inkomna synpunkter om vikten av tydligare strategier samt att 

olika aktörers roll, inklusive Region Skånes, bör förtydligas och beskrivas i relation till 

varandra. Regionplanen bör betona behovet av att arbeta med kunskapsspridning mellan 

kommuner samt mellan förvaltning, utveckling och tillsyn. Vidare påpekas att regionplanen bör 

vara framåtsyftande gällande dricksvattenförsörjning samt redovisa hur Skåne ska arbeta med 

exempelvis miljökvalitetsnormer och klimatförändringar.  

I granskningshandlingen heter avsnittet Vattenförsörjning.  

 

*** 
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VASYD anser att det finns ett behov av att tydligare särskilja dricksvattenförsörjning och annan 

vattenanvändning. Vidare anser VASYD att det saknas konkreta strategier för hur 

dricksvattenförsörjningen ska säkras. En strategi för en mer effektiv vattenanvändning bör 

tydligt ingå i regionplanen. I planeringsprincipen ”Aktörerna i Skåne behöver planera för att 

säkra hela logistikkedjan från dricksvattentäkterna tills vattnet når vattenanvändarna” (sida 

88) föreslår VASYD att regionplanen bör betona behovet av att arbeta med kunskapsspridning 

mellan kommuner samt mellan förvaltning, utveckling och tillsyn.  

Avsnittet har i granskningshandlingen bytt namn till Vattenförsörjning och 

hanterar ett bredare perspektiv än enbart dricksvatten. Avsnittet är 

kompletterat med ett stycke om vattenanvändning och vattenbalans samt 

två nya principer.  

Region Skåne har valt att lägga regionplanen på en strukturell och 

principiell nivå i denna version. Region Skåne håller med om att 

vattenförsörjning utifrån ett regionalt och mellankommunalt 

perspektiv behöver utvecklas i kommande versioner av 

regionplanen. Region Skåne bedömer att en diskussion behöver påbörjas 

tillsammans med kommuner, Länsstyrelsen samt övriga berörda parter 

för hur en bredare samverkan kan uppnås. Likaså behöver Region Skåne 

ytterligare utveckla sin roll utifrån kommunernas behov av stöd och 

välkomnar framtida samverkan med aktörerna i Skåne där planering 

utifrån avrinningsområde kan testas med bred samverkan och utvärderas. 

 

Sydvatten påpekar att regionplanen har goda ansatser i vattenfrågan men att det inte är 

tillräckligt tydligt vad Region Skåne vill åstadkomma när det gäller vattenförsörjning. Utöver 

dricksvattenförsörjning bör strategierna i regionplanen behandla sötvatten. Vidare anser 

Sydvatten att det saknas beskrivningar av andra aktörer som har en övergripande roll i arbetet 

med den fysiska planeringen i Skåne och det krävs förtydligande kring Region Skånes roll 

 i förhållande till andra aktörer. Sydvatten anser dessutom att det finns en förväxling mellan 

begreppen dricksvattenförsörjning och vattenförsörjning under den tematiska fördjupningen – 

teknisk infrastruktur och avsnittet dricksvattenförsörjning och att texten bör ses över samt 

synkroniseras med planeringsprinciper under den tematiska fördjupningen – blågrön 

infrastruktur.  

Region Skåne har valt att lägga regionplanen på en strukturell och 

principiell nivå i denna version. Region Skåne håller med om att 

vattenförsörjning utifrån ett regionalt och mellankommunalt 

perspektiv behöver utvecklas i kommande versioner av regionplanen. 
Region Skåne bedömer att en diskussion behöver påbörjas tillsammans 

med kommuner, Länsstyrelsen samt övriga berörda parter för hur en 

bredare samverkan kan uppnås. Likaså behöver Region Skåne ytterligare 

utveckla sin roll utifrån kommunernas behov av stöd och välkomnar 

framtida samverkan med aktörerna i Skåne där planering utifrån 

avrinningsområde kan testas med bred samverkan och utvärderas 

Avsnitten om vatten är omarbetade i granskningshandlingen. I 

granskningshandlingen heter avsnittetn Vattenförsörjning. 

 

Båstad kommun anser att vattenfrågan behöver belysas ytterligare avseende teknisk 

infrastruktur, framförallt gällande vattenförsörjning, såväl som avseende ekologiska och 

biologiska värden, föroreningar och klimatanapassning. Regionplanen bör föra ett resonemang 

kring hur Skånes aktörer ska arbeta med miljökvalitetsnormer.  

Region Skåne har valt att lägga regionplanen på en strukturell och 

principiell nivå i denna version. Region Skåne håller med om att 
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vattenförsörjning utifrån ett regionalt och mellankommunalt 

perspektiv behöver utvecklas i kommande versioner av 

regionplanen. Region Skåne bedömer att det i nuläget inte finns 

tillräckliga underlag och ser att det är ett vidare arbete under 

genomförandet. 

Granskningshandlingen har till viss del kompletterats med 

miljökvalitetsnormer. I Konsekvensbedömningen för Regionplan för Skåne 

2022–2040 redogörs för planeringsförutsättningarna i Skåne. I detta 

kapitel görs bland annat en beskrivning över miljökvalitetsnormerna för 

vatten. Underlaget är hämtat från VISS. I Konsekvensbedömningen förs 

även ett resonemang om planförslagets konsekvenser avseende vatten. 

 

Svedala kommun anser att dricksvattenförsörjningen ska säkras genom regional planering och 

att regionplanen bör redovisa hur framtida dricksvattenförsörjningen ska se ut. Svedala 

kommun anser därför att fler aktörer behöver involveras.  

Det är många myndigheter som delar på ansvaret för 

dricksvattenförsörjningen. Just ansvaret för dricksvattenförsörjningen 

har lyfts som utmanande och fragmenterad av många experter och i 

många rapporter. Denna bild delas av Region Skåne. En ökad samverkan 

är viktig och Region Skåne behöver utveckla sin roll och ta gemensamt 

ansvar i frågan tillsammans med andra myndigheter och aktörer. 

 

Sydöstra Skåne anser att kommunerna bör nämnas i relation till de myndigheter som ansvarar 

för dricksvattenförsörjning. Klimatförändringar och torka samt effektbrist bör beaktas för att 

ha beredskap för framtida problem kring dricksvattenförsörjning och hantering av 

avloppsvatten. 

Kommunerna har lagts till i avsnittet Vattenförsörjning. Det är många 

myndigheter som delar på ansvaret för dricksvattenförsörjningen. Just 

ansvaret för dricksvattenförsörjningen har lyfts som utmanande och 

fragmenterad av många experter och i många rapporter. Denna bild delas 

av Region Skåne. En ökad samverkan är viktig och Region Skåne behöver 

utveckla sin roll och ta gemensamt ansvar i frågan tillsammans med andra 

myndigheter och aktörer. Klimatförändringarnas påverkan har 

förtydligats genomgående i granskningshandlingen. 

 

Skånes Socialdemokratiska partidistrikt betonar vikten av ett regionalt perspektiv på 

dricksvattenfrågorna, särskilt med tanke på framtida klimatförändringar och torka.  

Region Skåne delar uppfattningen att vattenförsörjning är ett viktigt 

regionalt utvecklingsområde. Det är många myndigheter som delar på 

ansvaret för dricksvattenförsörjningen. Just ansvaret för 

dricksvattenförsörjningen har lyfts som utmanande och fragmenterad av 

många experter och i många rapporter. Denna bild delas av Region Skåne. 

En ökad samverkan är viktig och Region Skåne behöver utveckla sin roll 

och ta gemensamt ansvar i frågan tillsammans med andra myndigheter 

och aktörer. 

 

Havs- och vattenmyndigheten anser att det finns behov av att tydligare särskilja 

dricksvattenförsörjning och annan vattenanvändning. I områden med brist på vatten behöver 

åtgärder genomföras som syftar till att skydda vattenresurser, minska vattenanvändningen och 

planera för ny infrastruktur. 
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Avsnittet har i granskningshandlingen bytt namn till Vattenförsörjning och 

hanterar ett bredare perspektiv än enbart dricksvatten. Avsnittet är 

kompletterat med ett stycke om vattenanvändning och vattenbalans samt 

två nya principer.  

Region Skåne har valt att lägga regionplanen på en strukturell och 

principiell nivå i denna version. Region Skåne håller med om att 

vattenförsörjning utifrån ett regionalt och mellankommunalt 

perspektiv behöver utvecklas i kommande versioner av 

regionplanen. Region Skåne bedömer att det i nuläget inte finns 

tillräckliga underlag och ser att det är ett vidare arbete under 

genomförandet.  

 

Lantbrukarnas riksförbund påpekar att det är av stor vikt att skydda och stärka tillgången till 

dricksvatten av god kvalitet och menar att skyddsåtgärder bör ligga i nivå med de risker som 

finns. Tillgång till vatten är en förutsättning för livsmedelsförsörjning och därför bör lantbruket 

inkluderas i dialog om vattenresurshantering.  

Region Skåne instämmer i att vattenförsörjningsfrågorna är viktiga för 

Skåne. Avsnittet har i granskningshandlingen förtydligats och 

kompletterats avseende vattenanvändning och vattenbalans. Region 

Skåne avser att arbeta vidare med vattenförsörjningsfrågorna i 

genomförandet och delar Lantbrukarnas riksförbunds synpunkt om att 

lantbruket bör ingå i dialogen då sektorn är en stor nyttjare av 

vattenresursen. 

 

Teknisk infrastruktur – Kartor 

Följande aktörer har lämnat synpunkter beträffande kartorna under den tematiska 

fördjupningen Teknisk infrastruktur: Båstad kommun, Helsingborgs stad, Bromölla kommun, 

Hässleholms kommun, Hörby kommun, Osby kommun, Kristianstads kommun och Östra 

Göinge kommun.  

Flertalet synpunkter över specifika kartdetaljer har inkommit.  

*** 

Båstad kommun påpekar att det saknas kartor gällande teknisk infrastruktur för vatten och 

vattenresurser. Kommunen önskar en karta för grundvattentäkter, större överföringsledningar 

och områdesindelning för vattenförsörjning för att kunna se kommunala- och regionala 

samband. Vidare önskas ett regionalt grepp kring analyser av framtida risker. 

Till granskningshandlingen har avsnittet Vattenförsörjning utvecklats och 

belyser nu tydligare de utmaningar som en hållbar vattenanvändning står 

inför; dels i ett förändrat klimat, dels av en ökande befolkning som 

innebär att fler behöver dela på en minskande vattenresurs. Dessutom 

behöver vattenfrågorna utvecklas ytterligare i regionplanen och Region 

Skåne ser att det är ett vidare arbete under genomförandet i samverkan 

med intresserade utvecklingsaktörer inklusive kommuner. 

 

Bromöllas, Hässleholms, Hörbys, Osbys, Kristianstads och Östra Göinges kommuner i Skåne 

Nordost påpekar att kartorna kopplade till bredbandsutbyggnaden bör ses över och framhäver 

att statistiken inte är aktuell. Dessutom behöver statistik kopplat till bredband behöver anges 

som andel hushåll som har möjlighet att ansluta sig till bredband och inte andel som har 

tillgång till bredband. Samtliga kommuner i Skåne Nordost föreslår en karta som visar 
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vindpotential i stället för projekteringsområden, då det anses för detaljerat för att hanteras i en 

regionplan.  

Region Skåne uppskattar synpunkterna och till granskningshandlingen 

har kartorna som är kopplade till bredbandsutbyggnad uppdaterats med 

ny statistik från 2020. Detaljeringsgrad har ändrats från kommunnivå till 

km-rutnät och kartorna inkluderar även hushåll som har tillgång till 

fibernät men som ännu inte anslutit sig.  

Region Skåne håller med om möjligheten att inkludera en karta som visar 

vindpotential, men ser detta som ett vidare arbete i genomförandearbetet. 

Dessutom har kartan som visar projekteringsområden reviderats och 

flertalet av de utpekade områdena har tagits bort.  

 

Helsingborgs stad ställer sig tveksamma till att markera ut stamnätsstationer i kartan på s. 84, 

Transmissionsnät för el i Skåne. 

Region Skåne uppskattar synpunkten, men transmissionsnät (tidigare 

kallat stamnät) och transmissionsnätsstationer är viktiga för hela Skånes 

elförsörjning och det är av värde att veta var nät och stationer är 

lokaliserade och hur Svenska kraftnät planerar att utveckla 

transmissionsnätet. Detsamma gäller för regionnätet, som till stor del ägs 

av E.ON. Förändringar på dessa nätnivåer tar tid och påverkar 

omgivningen betänkligt med avseende på hur och var man kan bygga. 

Regionnätsstationer är inte utpekade i samråd med E.ON. 

Mark- och vattenanvändningskarta 

Följande aktörer har lämnat synpunkter beträffande avsnittet Mark- och 

vattenanvändningskarta: Svalövs kommun, Sysav, Region Stockholm, Bjuvs kommun, 

Helsingborgs stad, Höganäs kommun, Klippans kommun, Perstorps kommun, Åstorps 

kommun, Ängelholms kommun, Örkelljunga kommun, Malmö stad, Lomma kommun, 

Kävlinge kommun, Lunds kommun, Båstad kommun, Landskrona stad, Eslövs kommun, 

Bromölla kommun, Hässleholms kommun, Hörby kommun, Osby kommun, Kristianstads 

kommun, Östra Göinge kommun, Sydöstra Skåne, Höörs kommun, Region Kronoberg, 

Trelleborgs kommun och Sydvatten. 

Sammanfattningsvis handlar inkomna synpunkter om flertalet aktörer anser att mark- och 

vattenanvändningskartan utgår ur regionplanen. Övriga synpunkter innefattar kompletteringar, 

rättelser och förtydliganden kring kartmaterialets syfte.  

   *** 

Svalövs kommun efterfrågar att strukturkartan tydligare visar utvecklingsinriktningen för Skåne 

och att mark- och vattenanvändningskartan helt ersätts av strukturkartor.  

Sysav anser att mark- och vattenanvändningskartan är ofullständig och behöver ses över. 

Region Stockholm är positiva till mark- och vattenanvändningskartan som en samlad målbild 

för Skånes utveckling, men föreslår att den kompletteras med text kring hur den ska tolkas och 

användas.  

Helsingborg stad anser att mark- och vattenanvändningskartan bör utgå på grund av att den 

inte överensstämmer med Skånes 33 kommuners översiktsplaner, samt att den kommer vara 

svår att hålla uppdaterad över tid.  

Bjuvs, Helsingborgs, Höganäs, Klippans, Perstorps, Åstorps, Ängelholms och Örkelljungas 

kommuner i Familjen Helsingborg anser att mark- och vattenanvändningskartan bör utgå på 
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grund av att den inte överensstämmer med Skånes 33 kommuners översiktsplaner, samt att den 

kommer vara svår att hålla uppdaterad över tid.  

Malmö stad påpekar att Lillgrundsparken saknas i mark- och vattenanvändningskartan. Vidare 

önskas att kartan görs mer interaktiv med möjlighet att släcka och tända lager, samt att 

relevant information kan synliggöras för ett specifikt område. 

Lomma kommun påpekar att de strukturer som syns under kapitlet blågrön infrastruktur saknas 

i mark- och vattenanvändningskartan. 

Kävlinge kommun påpekar att mark- och vattenanvändningskartan är svår att tyda och bör 

utgå ur planen.  

Lunds kommun anser att mark- och vattenanvändningskartan är svår att tyda och begränsad i 

sin användbarhet. Kommunen föreslår att den istället fokuserar på regionalt, strategiskt viktiga 

aspekter snarare än detaljer, då den dessutom inte får konkurrera med kommunernas egna 

översiktsplaner.  

Båstad kommun efterfrågar att intentionen med mark- och vattenanvändningskartan 

förtydligas.  

Landskrona stad anser att mark- och vattenanvändningskartan blir överflödig i förhållande till 

en väl utvecklad strukturkarta.  

Eslövs kommun efterfrågar ett förtydligande kring mark- och vattenanvändningskartans syfte, 

vilka urval som gjort samt hur den bidrar till att visa ett framtidsperspektiv.  

Bromöllas, Hässleholms, Hörbys, Osbys, Kristianstads och Östra Göinges kommuner i Skåne 

Nordost anser att mark- och vattenanvändningskartan inte är tillräckligt användarvänlig och 

att beteckningarna på kartan respektive teckenförklaringen inte stämmer överens med 

varandra. Vidare saknas hamnsymbolen för Åhus hamn, uppgraderingen av riksväg 19, samt 

påpekas att järnvägssträckningen är otydligt markerad. Samtliga kommuner i Skåne Nordost 

efterfrågar även en definition av och kriterier för vad som menas med beteckningen ”övriga”. 

Samtliga kommuner i Skåne Nordost är positiva till att transportinfrastrukturkartan pekar ut 

centrala lägen för stopp längs Nya stambanan, men efterfrågar att dessa även synliggörs i 

mark- och vattenanvändningskartan med tillhörande text. 

Sydöstra Skåne efterfrågar ett förtydligande kring hur mark- och vattenanvändningskartans 

syfte, samt kring hur den ska läsas, förstås och användas av kommunerna. Vidare anses det 

otydligt att tätorterna, såväl som målbilden för markanvändning, inte syns i kartan. Sydöstra 

Skåne föreslår att kartan görs interaktiv och samlar regionens beslutade och planerade 

åtgärder. 

Trelleborg stad efterfrågar att mark- och vattenanvändningskartan visar Trelleborg stads 

västra ringväg vilken är av regional vikt. 

Höörs kommun påpekar att sjuhussymbolen i södra Höör kan vara felaktig, då där ligger ett 

rehabiliteringscentrum men inget sjukhus. De noterar även att B-symbolen vid Örtofta finns 

inte med i teckenförklaringen. 

Region Kronoberg föreslår att mark- och vattenanvändningskartan förtydligas genom att utöka 

teckenförklaringen. 

Sydvatten påpekar att mark- och vattenanvändningskartan saknar vissa vattenverk och behöver 

göras mer konsekvent sitt utpekande.  

Övergripande kommentar: 

Region Skåne uppskattar samtliga synpunkter och har med utgångspunkt 

från inkomna synpunkter valt att låta mark- och 

vattenanvändningskartan utgå ur denna version av regionplanen. Region 

Skåne har i stället valt att fokusera på att utveckla strukturkartan, vilket 
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förtydligas under det avsnittet i samrådsredogörelsen. Dessutom finns de 

tematiska kartorna under respektive avsnitt i Tematiska fördjupningar.  

Mark- och vattenanvändningskartan kommer dessutom att ersättas av en 

interaktiv kartutforskare som innehåller regionplanens alla kartor. 

Kartutforskaren färdigställs till antagandehandlingen av Regionplan för 

Skåne 2022–2040. 

 

Genomförande och uppföljning 

Övergripande 

Följande aktörer har lämnat övergripande synpunkter beträffande kapitlet Genomförande och 

uppföljning: Burlövs kommun, Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden, Malmö stad, 

Eslövs kommun och Lennart Nord, Bjuvs kommun, Helsingborgs stad, Höganäs kommun, 

Klippans kommun, Perstorps kommun, Åstorps kommun, Ängelholms kommun och 

Örkelljunga kommun.  

Sammanfattningsvis handlar de övergripande synpunkterna om att kapitlet Genomförande och 

uppföljning bör förtydligas beträffande hur genomförandet och uppföljningen ska gå till och 

vem som har ansvar för vad.  

*** 

Burlövs kommun anser att avsnittet om genomförande och uppföljning bör förtydligas och att 

det bör framgå hur det ska ske samt hur fördelningen mellan region och kommuner ska se ut. 

Region Skåne instämmer och avsnitten om Genomförande och uppföljning 

har utvecklats och Region Skånes roll har förtydligats till 

granskningshandlingen. Genomförandet har utvecklats för att förtydliga 

hur Region Skåne kommer att arbeta med genomförandet av planen, vilka 

samverkansformer som redan finns med kommunerna och andra aktörer, 

samt inom vilka frågor Region Skåne gärna ser kunskapsutveckling 

tillsammans med de kommuner och andra aktörer som har ett intresse av 

att delta i sådant arbete.  

 

Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden påpekar att det är positivt att det finns ett 

avsnitt om genomförande och uppföljning och att ansvar tydligt anges där. Vidare poängteras 

vikten av att mål, strategier och handlingsplaner stödjer samverkan mellan olika aktörer för att 

målsättningarna ska kunna nås. 

Kopplingen mellan mål, strategier och handlingsplaner som utgör 

underlag till Regionplan för Skåne 2022–2040 har utvecklats i 

granskningshandlingen. Regionplaneuppdraget är också ett löpande 

arbete i genomförande och uppföljning inom Region Skåne och med 

externa aktörer.  

 

Malmö stad ser positivt på transparensen i framtagandet av regionplanen men anser att de 

iblandade aktörernas roll kan förtydligas i avsnittet om genomförande och uppföljning.  

Region Skåne instämmer och avsnitten om Genomförande och uppföljning 

har utvecklats och Region Skånes roll har förtydligats till 

granskningshandlingen. Genomförandet har utvecklats för att förtydliga 

hur Region Skåne kommer att arbeta med genomförandet av planen, vilka 

samverkansformer som redan finns med kommunerna och andra aktörer, 
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samt inom vilka frågor Region Skåne gärna ser kunskapsutveckling 

tillsammans med de kommuner och andra aktörer som har ett intresse av 

att delta i sådant arbete.  

 

Eslövs kommun anser att avsnittet bör kompletteras med resonemang beträffande hur 

föreslagna forum, planer och strategier ska användas.  

Region Skåne instämmer och avsnitten om Genomförande och uppföljning 

har utvecklats och Region Skånes roll har förtydligats till 

granskningshandlingen. Genomförandet har utvecklats för att förtydliga 

hur Region Skåne kommer att arbeta med genomförandet av planen, vilka 

samverkansformer som redan finns med kommunerna och andra aktörer, 

samt inom vilka frågor Region Skåne gärna ser kunskapsutveckling 

tillsammans med de kommuner och andra aktörer som har ett intresse av 

att delta i sådant arbete.  

 

Lunds kommun anser att Region Skåne med fördel bör arbeta fram kunskapsunderlag med stöd 

i löpande trend- och omvärldsspaning som en del i det fortsatta regionplaneuppdraget. 

Region Skåne instämmer och trend- och omvärldsspaning ingår i arbetet 

på Regional Utveckling och processen är under utveckling.  

Region Skåne utvecklar hela tiden arbetsprocesser i det relativt nya 

regionplaneuppdraget och tar tacksamt emot förslagen till förbättrade 

arbetssätt kopplat till trend- och omvärldsspaning. Exempelvis har ett 

avsnitt om pandemin lagts till som ett sätt att hålla Regionplan för Skåne 

2022–2040 relevant och aktuell. 

 

Lennart Nord poängterar vikten av dokumentation av den kunskapsutveckling som skett under 

framtagandet av regionplanen. Vidare föreslår Lennart Nord att Region Skåne bör ha 

återkommande enkäter riktade till samtliga med frågor om upplevda kvalitéter i vardagslivet 

och att det finns potential för andra former av dialogverksamhet för att få fler att delta och 

kunna påverka.  

Region Skåne arbetar löpande med att dokumentera och utvärdera 

arbetet i regionplaneprocessen. Exempelvis har följeforskare studerat 

arbetet och löpande gett återkoppling in i processen och publicerat ny 

kunskap utifrån arbetet. Dessutom sammanställs erfarenheterna från 

samrådet i en kort rapport över processen, aktiviteterna och hur arbetet 

kan utvecklas framöver. Region Skåne uppskattar påminnelsen om att 

fortsätta arbeta intensivt med detta. Förslaget om att systematiskt 

genomföra enkäter eller möjliggöra kunskapsinhämtning och påverkan 

från invånare i Skåne och andra är bra. Detta ingår i utvecklingen av 

genomförande och uppföljning och en tydligare beskrivning av exempelvis 

strukturen för användning av Skånepanelen och kommer att förtydligas i 

Regionplan för Skåne 2022–2040 till antagandehandlingen.  

 

Bjuvs, Helsingborgs, Höganäs, Klippans, Perstorps, Åstorps, Ängelholms och Örkelljungas 

kommuner i Familjen Helsingborg anser att det är positivt att regionplanen har en 

övergripande nivå och att planen bör utgå från och stödja det kommunala självstyret. Avsnittet 

genomförande och uppföljning skulle med fördel kunna kompletteras med ett kapitel om 

motstående intressen och målkonflikter.   
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Region Skåne uppskattar synpunkterna och kopplingen till kommunala 

översiktsplaner har utvecklats i granskningshandlingen för att förtydliga 

regionplanens vägledande funktion och regionala och mellankommunala 

perspektiv.  

Vidare har avsnitten om Genomförande och uppföljning, samt Region 

Skånes roll förtydligats till granskningshandlingen. Avsnittet om 

genomförandet har utvecklats för att göra det tydligare hur Region Skåne 

kommer att arbeta med att genomföra planen, vilka samverkansformer 

som redan finns med kommunerna och andra aktörer, samt inom vilka 

frågor Region Skåne gärna ser kunskapsutveckling tillsammans med de 

kommuner och andra aktörer som har ett intresse av att delta i sådant 

arbete.  

Genomförande av regionplanen 

Följande aktörer har lämnat synpunkter beträffande avsnittet Genomförande av regionplanen: 

Höörs kommun, Malmö stad, Lunds kommun, Svedala kommun, Eslövs kommun, Vellinge 

kommun, Svalövs kommun, Staffanstorps kommun, Kävlinge kommun, MalmöLundregionen, 

Familjen Helsingborg, Bromölla kommun, Hässleholms kommun, Hörby kommun, Osby 

kommun, Kristianstads kommun, Östra Göinge kommun , Sydöstra Skåne, Region Blekinge, 

Region Stockholm, Region Kronoberg, Region Jönköpings län, Psykiatri-, habilitering- och 

hjälpmedelsnämnden, Sydvatten, Romeleås- och Sjölandskapskommitténs och Sveriges 

Åkeriföretag.  

Sammanfattningsvis handlar inkomna synpunkter om att genomförandet av regionplanen 

behöver bli tydligare beträffande hur planen ska tillämpas, vad som ska uträttas och vem som 

ska göra vad. Vidare påpekas att det behövs förtydligande kring Region Skånes roll i det 

fortsatta arbetet med att genomföra regionplanen. Regionplanen saknar aktörsperspektivet och 

beskrivning av andra aktörer som har en betydande roll i den regionala planeringen. Det är 

viktigt att regionplanen synliggör och stödjer samverkan mellan olika aktörer. Flera av 

synpunkterna betonar vikten av fortsatt dialog och samverkan och önskar att Region Skåne 

arbetar aktivt för att regionplanen ska bli ett gemensamt verktyg för de skånska aktörerna. 

*** 

Höörs kommun anser att regionplanen bör förtydligas vad regionplanens olika delar ska bidra 

med för att målbilden ska uppnås, exempelvis vem som ska använda vilken karta och varför. 

Vidare anser Höörs kommun att regionplanen bör kompletteras med ett tydligare 

aktörsperspektiv och att Region Skånes roll och tillämpning av regionplanen bör framgå. Det 

är särskilt relevant att göra tydligt hur Region Skåne kommer att tillämpa planen i sitt eget 

arbete.  

Region Skåne instämmer och avsnittet Genomförande av regionplanen har 

utvecklats och Region Skånes roll har förtydligats till 

granskningshandlingen i planeringsförutsättningar och i 

genomförandedelen. Genomförandet har förtydligats utifrån hur Region 

Skåne kommer att arbeta med genomförandet av planen, vilka 

samverkansformer som redan finns med kommunerna och andra aktörer, 

samt inom vilka frågor Region Skåne gärna ser kunskapsutveckling 

tillsammans med de kommuner och andra aktörer som har ett intresse av 

att delta i sådant arbete. Förslaget att förtydliga målgrupper och 

användningsområde för olika kartor kommer att tas med i det fortsatta 

arbetet. 
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Sydvatten anser att regionplanen bör kompletteras med beskrivningar av olika aktörers roller 

och vilken roll Region Skåne har i relation till dem. Sydvatten välkomnar Region Skåne att ta 

initiativ och engagera sig i olika samarbetsformer.  

Region Skåne instämmer och Region Skånes roll har förtydligats till 

granskningshandlingen i planeringsförutsättningar och i 

genomförandedelen. Genomförandet har förtydligats utifrån hur Region 

Skåne kommer att arbeta med genomförandet av planen, vilka 

samverkansformer som redan finns med kommunerna och andra aktörer, 

samt inom vilka frågor Region Skåne gärna ser kunskapsutveckling 

tillsammans med de kommuner och andra aktörer som har ett intresse av 

att delta i sådant arbete.  

 

Lunds kommun poängterar vikten av Region Skånes roll och anser att Region Skåne har ett 

stort ansvar i att samla de skånska kommunerna för dialog kring de regionala frågorna.  

Region Skåne instämmer och Region Skånes roll har förtydligats till 

granskningshandlingen i planeringsförutsättningar och i 

genomförandedelen. Genomförandet har förtydligats utifrån hur Region 

Skåne kommer att arbeta med genomförandet av planen, vilka 

samverkansformer som redan finns med kommunerna och andra aktörer, 

samt inom vilka frågor Region Skåne gärna ser kunskapsutveckling 

tillsammans med de kommuner och andra aktörer som har ett intresse av 

att delta i sådant arbete.  

 

Svedala kommun anser att Region Skånes roll bör förtydligas med särskild vikt vid fördjupad 

dialog för att stärka gemensamt ägande av regionplanen. 

Region Skåne instämmer och Region Skånes roll har förtydligats till 

granskningshandlingen i planeringsförutsättningar och i 

genomförandedelen. Fördjupad dialog är ett bra förslag på aktivitet för 

genomförande. Förslagsvis med fokus på de ämnesområden som pekas ut i 

planeringsprinciperna. 

 

MalmöLundregionen anser att förutsättningarna för möten och dialoger som ordnats för 

politiker och tjänstepersoner har varit otydliga beträffande förväntningar och syfte. 

MalmöLundregionen förutsätter och välkomnar en fortsatt tät dialog mellan Region Skåne och 

kommunerna för att möjliggöra ett gemensamt ägande av regionplanen. 

Region Skåne uppskattar återkopplingen gällande dialogprocessen och tar 

med förbättringsförslag i kommande dialogprocesser. Region Skåne ser 

fram emot fortsatt tät dialog.  

Vellinge kommun ställer sig positiva till fortsatt dialog mellan Region Skåne och de skånska 

kommunerna.  

Region Skåne uppskattar återkopplingen och ser fram emot fortsatt tät 

dialog.  

 

Region Blekinge ser framemot framtida samverkan kring gemensamma utmaningar såsom 

transport, livsmedelsproduktion och energiförsörjning.  

Region Skåne instämmer och ser fram emot kommande samverkan för 

fortsatt mellanregional utveckling.  
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Hässleholms kommun påpekar att Region Skåne behöver lyfta frågor kring nya 

finansieringsmodeller och samordning i regionplanen.  

Regionplan för Skåne 2022–2040 är inte tänkt att inrymma förslag till 

finansieringsmodeller, men ser gärna samverkan med Hässleholms 

kommun inom pågående arbete med de handlingsplaner Region Skåne 

ansvarar för.   

 

Svalövs kommun uppmuntrar till samverkan inom hörnsamarbetena för att undvika att komma 

för nära inpå planmonopolet.  

Region Skåne instämmer och har för avsikt att även fortsättningsvis 

arbeta aktivt i hörnsamarbetena.  

 

Eslövs kommun anser att Region Skåne har en viktig roll i genomförandet av regionala- och 

mellankommunala frågor eftersom enskilda kommuner inte har möjlighet att hantera frågor 

utanför den egna kommungränsen. Eslövs kommun poängterar vikten av att regionplanen och 

strukturkartan används i planeringen.  

Region Skåne instämmer och granskningshandlingen har utvecklats för att 

bättre kunna utgöra ett vägledande och stödjande verktyg i kommunernas 

efterföljande planering. 

 

Staffanstorps kommun påpekar att i de fall regionplanen lyfter problemställningar som helt 

eller delvis ligger inom andra aktörers ansvarsområden bör regionplanen kompletteras med 

resonemang kring hur kommunerna och Region Skåne kan åstadkomma förbättringar.   

Region Skåne instämmer och granskningshandlingen har justerats för att 

förtydliga mellankommunala och regionala utmaningar för Skåne och 

även vilken roll Region Skåne roll har i genomförandet. Frågor som inte 

har bedömts mellankommunala eller regionala har inte inkluderats i 

granskningshandlingen. 

 

Region Kronoberg ser framemot framtida samverkan kring gemensamma frågor med 

utgångspunkt i regionplanen samt i syfte att knyta samman de sydsvenska regionerna.  

Region Skåne instämmer och ser fram emot kommande samverkan för 

fortsatt Sydsvensk utveckling.  

 

Region Stockholm ser positivt på den löpande samverkan som finns mellan storstadsregionerna 

och ser framemot framtida samverkan inom flera områden.  

Region Skåne instämmer och ser fram emot fortsatt nära samverkan för 

bästa möjliga regionplaneprocess för en hållbar utveckling i de båda 

regionerna och för övriga regioner som arbetar med fysisk planering i en 

regional skala.  

 

Bjuvs, Helsingborgs, Höganäs, Klippans, Perstorps, Åstorps, Ängelholms och Örkelljungas 

kommuner i Familjen Helsingborg anser att regionplanen är viktig ur ett regionalt- och 

mellankommunalt utvecklingsperspektiv. Kommunerna menar att hörnsamarbetena är bra och 

anser att kommunernas kompetenser bör tas tillvara och användas i det konkreta arbetet, 

särskilt gällande målkonflikter. Det fortsatta arbetet bör fokusera på konkreta framåtsyftande 

förslag kring utveckling av exempelvis mark, energiförsörjning, kollektivtrafik, infrastruktur 
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och bostadsförsörjning. Familjen Helsingborg är gärna med och aktivt bidrar med underlag 

och kunskap om staden och delregionen i granskningsskedet för att säkra 

utvecklingspotentialen i regionen men också för att bidra till att smidiga berednings- och 

beslutsprocesser byggs upp. 

Region Skåne instämmer och ser fram emot kommande samverkan och 

nära samarbete med Familjen Helsingborg och enskilda kommuner för 

fortsatt skånsk utveckling. Föreslagna områden för vidareutveckling är 

helt i linje med granskningshandlingen och Region Skåne ser fram emot 

kunskapsutveckling tillsammans med Familjen Helsingborg. 

 

Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden poängterar vikten av att regionplanen 

synliggör och stödjer samverkan mellan olika aktörer såsom kommuner, myndigheter, 

lärosäten, näringslivet med flera.  

Regionplan för Skåne 2022–2040 remitterades till ett stort antal aktörer 

från de grupper som anges och förhoppningen är att dessa även 

fortsättningsvis ska delta aktivt i regionplaneprocessen.  

 

Malmö stad anser att kapitlet om genomförandet av regionplanen behöver tydliggöra huruvida 

de strategier och program som det hänvisas till i planen utgör en del av regionplanen eller om 

de utgör underlag. 

Region Skåne uppskattar synpunkterna och de strategier och program 

som finns angivna i regionplanen utgör underlag i den mening att de 

bidragit till vilka frågor som inarbetats i utmaningar för Skåne, 

planeringsstrategier och planeringsprinciper. Regionplan för Skåne 2022–

2040 är vägledande för kommunernas översiktsplanering och kommer att 

aktualiseras varje mandatperiod utifrån nya beslut och händelser som 

påverkar dess innehåll. 

 

Sveriges Åkeriföretag poängterar vikten av fortsatt samverkan och dialog med näringslivet och 

dess godstransporter.  

Region Skåne instämmer och ser fram emot kommande samverkan och 

nära samarbete för att förbättra förutsättningarna för godstransporter i 

Skåne.  

 

Sydöstra Skåne anser att regionplanen bör konkretiseras mer till fysiska åtgärder för att 

synliggöra hur målen ska uppnås, hur Region Skåne avser lösa konflikter mellan olika intressen 

samt vilka intressen som ska ges företräde. 

Region Skåne instämmer i att genomförandet av Regionplan för Skåne 

2022–2040 behöver konkretiseras ytterligare, men menar att detta behöver 

göras tillsammans med kommunerna beroende på utmaning och 

intressekonflikter som behöver hanteras.  

Uppföljning av regionplanen 

Följande aktörer har lämnat övergripande synpunkter beträffande avsnittet Uppföljning av 

regionplanen: Lunds kommun, Eslövs kommun, MalmöLundregionen, Bromölla kommun, 

Hässleholms kommun, Hörby kommun, Osby kommun, Kristianstads kommun och Östra 

Göinge kommun, Kollektivtrafiknämnden, Kulturnämnden och Delegationen mot segregation.  

1982 ( 2864 )



Regionplan för Skåne 2022 - 2040 

 162 

Sammanfattningsvis handlar inkomna synpunkter om vikten av fortsatt dialog mellan Region 

Skåne och övriga aktörer. Samtliga synpunkter poängterar vikten av att kommande regionplaner 

bör utvecklas gemensamt och i samråd med de skånska kommunerna.   

*** 

Kollektivtrafiknämnden ser gärna en uppföljning som konkret studerar och redogör för hur 

kommunernas fysiska planering har anpassats till regionplanens planeringsprinciper och om de 

följer de planeringsprinciper som regionplanen har som berör kollektivtrafik. 

Förslaget är bra och tas med i utvecklingen av uppföljning av Regionplan 

för Skåne 2022–2040 som färdigställs till antagandehandlingen.  

 

Bromöllas, Hässleholms, Hörbys, Osbys, Kristianstads och Östra Göinges kommuner i Skåne 

Nordost anser att det behövs förbättrad dialog mellan Region Skåne och kommunerna i den 

fortsatta processen för att regionplanen ska få ett relevant innehåll.  

Region Skåne uppskattar förslag på hur dialogen kan förbättras och ser 

fram emot kommande samverkan och nära samarbete i den fortsatta 

processen. 

 

Lunds kommun anser att det behövs djupare dialog kring vilka fysiska strukturer som bäst 

bidrar till en positiv utveckling för Skåne.  

Region Skåne instämmer i att det behövs förtydligas vilka fysiska 

strukturer som ska prioriteras för en positiv utveckling för Skåne. 

Granskningshandlingen till Regionplan för Skåne 2022–2040 har 

konkretiserats utifrån de fysiska strukturer som Skånes 

utvecklingsaktörer ser som viktigast för regional utveckling, men detta 

behöver prioriteras ytterligare i genomförandeskedet och när olika 

åtgärder ska finansieras. 

 

MalmöLundregionen anser att regionplanens inriktning, innehåll och ambitioner bör utvecklas 

över tid och i samråd med kommunerna. Utvecklingsarbetet bör därför knytas till processer för 

kommande regionplan. Vidare vill MalmöLundregionen betona att innehåll och 

ställningstaganden behöver utvecklas gemensamt i kommande regionplaneprocesser. 

Region Skåne instämmer och ser fram emot kommande samverkan och 

nära samarbete med kommunerna för fortsatt skånsk utveckling, samt att 

utveckla regionplaneprocessen gemensamt.  

Hässleholms kommun anser att regionplanen bör lyfta alla frågor som är viktiga för den 

regionala fysiska planeringen men att dem inte nödvändigtvis ska lösas i den första 

regionplanen. Hässleholms kommun betonar vikten av fortsatt och utökad dialog mellan Region 

Skåne och kommunerna. Vidare anser Hässleholms kommun att det saknas resonemang kring 

vad som händer om framtida kommunala planer avviker från regionplanen.  

Region Skåne instämmer och ser fram emot kommande samverkan och 

nära samarbete med kommunerna för fortsatt skånsk utveckling, samt att 

utveckla regionplaneprocessen och regionplanens innehåll gemensamt. 

Region Skåne har förtydligat regionplanens vägledande funktion för 

efterföljande kommunal planering.  

 

Eslövs kommun anser att det är positivt att avsnittet uppföljning av regionplanen utgår från den 

regionala utvecklingsstrategin och uppföljningen ”Hur har det gått i Skåne”. Vidare påpekar 

Eslövs kommun att Region Skåne bör tydliggöra vilken skillnad regionplanen ska ge. 
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Region Skåne uppskattar synpunkten och tar med den i utvecklingen av 

uppföljning av Regionplan för Skåne 2022–2040 som färdigställs till 

antagandehandlingen. Målbild och regionplanens roll har förtydligats i 

granskningshandlingen. 

 

Hörby kommun poängterar vikten av samarbete och tät dialog mellan Region Skåne och 

kommunerna i den fortsatta processen. 

Region Skåne instämmer och ser fram emot kommande samverkan och 

nära samarbete med kommunerna för fortsatt skånsk utveckling, samt att 

utveckla regionplaneprocessen gemensamt.  

 

Kulturnämnden uppmärksammar Region Skåne om att Nätverket Kulturmiljö Skåne är en 

resurs för regionen i Seminarieserien hållbar stadsutveckling (sida 92). Vidare anser 

Kulturnämnden att det bör inrättas ett restaureringspris för kommuner som driver bra 

kulturmiljövård. Kulturnämnden föreslår följande tillägg: ”ett kulturmiljöpris som premierar 

en god insats inom kulturmiljöfältet genom exempelvis restaurering, stadsutvecklingsprojekt 

eller informationsinsats”.  

Förslaget är bra och tas med i utvecklingen av genomförandet av 

Regionplan för Skåne 2022–2040. En översyn av priser pågår för 

närvarande inom Regional utveckling och beslut från Regionala 

utvecklingsnämnden väntas under hösten. 

 

Delegationen mot segregation uppmärksammar Region Skåne om det webbaserade 

uppföljningssystem som Delegationen mot segregation håller på att utveckla och ser gärna att 

Region Skåne använder sig av detta system i uppföljning av regionplanen. Delegationen mot 

segregation anser att uppföljningssystemet kan användas för att hantera utmaningar och 

målkonflikter i relation till bebyggelseutveckling och kan på så vis bidra till att minska de 

socioekonomiska skillnaderna i Skåne.  

Region Skåne uppskattar förslaget och tar med det i utvecklingen av 

uppföljning av Regionplan för Skåne 2022–2040 som färdigställs till 

antagandehandlingen. Samtidigt behöver uppföljningssystem vara 

effektiva och Region Skåne hade gärna sett en integrering av 

Delegationen mot segregations webbaserade uppföljningsverktyg med 

det befintliga uppföljningsverktyget för Agenda 2030 och regionala 

frågor KOLADA. 

Konsekvensbedömning 

Följande aktörer har lämnat övergripande synpunkter beträffande avsnittet 

Konsekvensbedömning: Miljøstyrelsen, enhed for Arter og Naturbeskyttelse, Båstad 

kommun, Bjuvs kommun, Helsingborgs stad, Höganäs kommun, Klippans kommun, Perstorps 

kommun, Åstorps kommun, Ängelholms kommun, Örkelljunga kommun, Lomma kommun, 

Havs- och vattenmyndigheten och Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden och 

Skogsstyrelsen.   

Sammanfattningsvis handlar inkomna synpunkter om att Skånes utveckling går mot en mer 

monocentrisk utveckling. Utpekande av Malmö-Lund som nationell tillväxtmotor ifrågasätts 

och huruvida detta påverkar den flerkärniga ortstrukturen. Vidare handlar synpunkterna om att 

innebörden av regionplanen bör framgå tydligare samt vilka konsekvenser genomförandet har.  

*** 
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Miljøstyrelsen, enhed for Arter og Naturbeskyttelse, bemærker, 

at udkast til miljøkonsekvensvurderingen i sin nuværende form ikke indeholder redegørelse for 

- og vurdering af de mulige grænseoverskridende påvirkninger på danske Natura 2000-

områder og beskyttede arter ved de beskrevne trafik- og energitiltag (ny 

fast forbindelser til Danmark mellem Helsingborg og Helsingør, 

en Øresundsmetro mellem Malmø og København 

samt mere vindkraft til havs). Arter og Naturbeskyttelse bemærker, 

at konsekvensvurderingen bør forholde sig til de mulige grænseoverskridende effekter på 

danske Natura 2000-områder og beskyttede arter. 

Man bør desuden forholde sig til betydningen af de planlagte faste forbindelser i kumulation 

med andre planer og projekter, som kan have betydning for de berørte arter og naturtyper.  

Båstad kommun poängterar vikten av jämbördiga tillväxtmotorer och starka lokala kärnor och 

anser att detta är avgörande för att bevara och stärka Skånes flerkärnighet och undvika den 

monocentriska utveckling som beskrivs i konsekvensbedömningen. Båstad kommun anser att 

konsekvensbedömning tydligare bör belysa hur utpekandet av Lund och Malmö som nationell 

tillväxtmotor bedöms påverka resten av Skåne och hur utpekandet stödjer den flerkärniga 

ortsstrukturen. Vidare anser Båstad kommun att konsekvensbedömningen tydligare bör 

belysa hur de mindre tillväxtintensiva områdena i Skåne gynnas av att Öresundsregionen 

fortsätter att stärkas. Båstad kommun ser gärna analyser om in- och utflytt mellan 

kommuner för att synliggöra vilka kommuner som behöver mer stöd för att Skåne ska kunna 

bibehålla och utveckla den flerkärniga ortsstrukturen.   

Bjuvs, Helsingborgs, Höganäs, Klippans, Perstorps, Åstorps, Ängelholms och Örkelljungas 

kommuner i Familjen Helsingborg poängterar vikten av jämbördiga tillväxtmotorer och 

betydelsen av att fortsätta utveckla funktionella samband mellan dessa och angränsande 

regioner för att bevara och stärka Skånes flerkärnighet och undvika den monocentriska 

utveckling som beskrivs i konsekvensbedömningen.  

Lomma kommun påpekar att balansen mellan följande: ”Den samlade bilden av planförslaget 

är att de negativa konsekvenserna står i proportion till de nyttor som uppstår för de som bor 

och verkar i regionen, om planförslaget genomförs” och figuren samlad bedömning (MKB sida 

3) är skev mellan ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Lomma kommun anser att det är 

anmärkningsvärt att sammanslagen negativ miljöpåverkan på biologisk mångfald accepteras i 

konsekvensbedömningen.  

Havs- och vattenmyndigheten anser att innebörden och konsekvenserna av regionplanen bör 

framgå tydligare i konsekvensbedömningen. Avsnittet betydande konsekvenser (sida 57) lämnar 

stort utrymme för tolkning vilket kan innebära svårigheter när planeringsprinciperna ska 

tillämpas i mer detaljerad planering, genomförande och förvaltning. Havs- och 

vattenmyndigheten påpekar att det bör framgå hur riksintressen och 

miljökvalitetsnormer, enligt 3 och 4 kap. miljöbalken, har tillgodosetts och att det ska framgå 

hur Region Skåne valt att hantera dessa i konsekvensbedömningen.  

Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden instämmer i bedömning om att planförslaget 

är mycket generellt skrivet och har mycket breda, närmast svepande mål- och 

åtgärdsformuleringar som i flera fall kan sägas täcka allt och inget. Vidare poängteras vikten 

av att regionplanen måste ge ett tydligt och konkret stöd till kommunerna.   

Skogsstyrelsen anser att planförslaget inte anger vilka riktlinjer och rekommendationer som 

gäller för miljömålet Levande skogar. Insatser och ambitioner beträffande biologisk mångfald 

bör konkretiseras i konsekvensbedömningen och tydliggöra hur naturresurser kan nyttjas på ett 

hållbart sätt.    

 

Konsekvensbedömningen har uppdaterats allt eftersom planförslaget 

utvecklats. Till granskningshandlingen har konsekvensbedömningens 

struktur ändrats genom att konsekvenserna nu enbart redovisas genom 

bedömningsgrunderna miljökonsekvenser, sociala 
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konsekvenser och ekonomiska konsekvenser i tre separata kapitel. 

Matriserna med koppling till detta har uppdaterats. I den tidigare 

versionen gjordes försök att även bedöma konsekvenserna utifrån 

planförslagets planeringsprinciper på tvären, men detta ersätts i 

granskningshandlingen av ovanstående bedömningsgrunder. 

Konsekvensbedömningen har även förtydligat och utvecklat kapitlet 

om alternativ och scenarier.   

I kapitlet Miljökonsekvenser har förtydligande gjorts för 

miljökvalitetsmål, miljökvalitetsnormer (luft och buller) och 

riksintressen. I kapitlet har även kulturmiljöfrågorna förtydligats, 

liksom konsekvenser av de satsningar som planförslaget redogör för i 

form av ny stambana och fasta förbindelser till Danmark. Avsnittet om 

betydande påverkan och avhjälpande åtgärder har utvecklats och finns 

nu i kapitlet miljökonsekvenser.   

 

Övergripande synpunkter på Regionplan för Skåne 2022–2040 

Följande aktörer har lämnat övergripande synpunkter beträffande hela eller delar av 

Regionplan för Skåne 2022–2040: Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden, Burlövs 

kommun, MalmöLundregionen, Båstad kommun, Eslövs kommun, Lomma kommun, Region 

Halland, Skånes hembygdsförbund, Sydöstra Skåne, Havs- och vattenmyndigheten, Hälso- och 

sjukvårdsnämnden, Kulturnämnden, Lunds universitet, Malmö stad, Region Kalmar län, 

Göteborgsregionens kommunalförbund, Bjuvs kommun, Helsingborgs stad, Höganäs kommun, 

Klippans kommun, Perstorps kommun, Svalövs kommun, Åstorps kommun, Ängelholms 

kommun, Örkelljunga kommun, Staffanstorps kommun, Bromölla kommun, Hässleholms 

kommun, Hörby kommun, Osby kommun, Kristianstads kommun och Östra Göinge kommun.  

Sammanfattningsvis handlar inkomna synpunkter om att flertalet aktörer har en positiv 

inställning till samrådsförslaget för Regionplan för Skåne 2022–2040, men påpekar olika delars 

utvecklingspotential. Däribland att regionplanen genomgående bör belysa målkonflikter, göra 

regionala ställningstaganden, vara tydligare i frågor som Region Skåne är huvudman för, 

inkludera barn- och jämställdhetsperspektiv samt förtydliga regionplanens syfte i förhållande 

till andra styrdokument.  

*** 

Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden ställer sig positiva till samrådsförslaget och 

anser att regionplanen har en tydlig struktur, samt är väl genomtänkt i förhållande till andra 

regionala styrdokument.  

Region Skåne uppskattar den positiva återkopplingen på Regionplan för 

Skåne 2022–2040. 

 

Burlövs kommun efterfrågar att regionplanen lyfter motstående intressen mellan olika aktörer 

samt förtydligar sin roll till övriga kommunala, regionala och statliga styrdokument. Vidare 

föreslås att en konfliktlösningsmodell tas fram som en del av arbetet. 

Målkonflikter i Regionplan för Skåne 2022–2040 har förtydligats genom 

att formulera utmaningarna för Skåne tydligare i form av målkonflikter. 

Även avsnittet Mål, planer och program har utvecklats. Region Skåne ser 

att det är ett bra förslag att i genomförandet av regionplanen forma ett 

arbetssätt för att lösa ut komplexa intressekonflikter som begränsar 

Skånes utveckling. 
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MalmöLundregionen efterfrågar större tydlighet i frågor som Region Skåne har ansvar för 

såväl som exempelvis klimatpåverkan, övergripande regionala lösningar för godstransporter, 

större infrastrukturutbyggnad, hållbar regional pendling, havsplanering, grön- och 

blåstrukturer samt lokalisering av större anläggningar. 

Region Skånes och regionplanens roll har förtydligats i 

granskningshandlingen till Regionplan för Skåne 2022–2040. Vidare har 

planen har setts över för att förtydliga det regionala och 

mellankommunala perspektivet på frågorna MalmöLundregionen föreslår 

samt på de skånska utmaningar Region Skåne och kommunerna behöver 

arbeta för att lösa gemensamt regionalt eller mellankommunalt. 

Båstad kommun har stor respekt för att regionplanen är den första i sitt slag i Skåne, men 

efterfrågar förtydliganden kring hur prioriteringar gjorts avseende vilka synpunkter som 

inarbetats respektive inte. Kommunen efterfrågar även en mycket större integrering av 

barnperspektivet, särskilt i konsekvensbedömningen. Båstad kommun anser att språk och 

ordval bör ses över samt att det finns behov av att definiera och beskriva vissa begrepp 

tydligare medan andra bör tas bort eller omformuleras.  

Hur synpunkter inarbetats Regionplan för Skåne 2022–2040 framgår av 

denna samrådsredogörelse. Av planens genomförandebeskrivning framgår 

vilka frågor det finns behov av att utveckla och som Region Skåne har för 

avsikt att arbeta vidare med. Dessa utestående frågor redovisas i avsnittet 

Genomförande och uppföljning. Dialog har förts i de olika skedena av 

framtagandet av regionplanen och i stora drag har synpunkterna varit 

samstämmiga. Ambitionen har varit att utveckla planen i den riktning som 

framförts i dialog och yttranden. 

Region Skåne instämmer i att barnperspektivet behöver förtydligas i 

regionplanen.  Konsekvensbedömningen innehåller bedömningsgrunden 

social hållbarhet och där är en av aspekterna barn och unga. 

Konsekvensbedömningen konstaterar att planförslaget bör utvecklas 

avseende på barns utemiljöer. Detta gäller i samband med exempelvis 

förtätning och att barns rörlighet mer och mer har begränsats på grund av 

trafiksäkerhetsmässiga skäl och bristen på urban närnatur. Därutöver har 

Agenda 2030-perspektivet utvecklats och tydligare integrerats i 

regionplanens samtliga delar. Kopplingarna mot Agenda 2030-målen visas 

i tematiska fördjupningar och planeringsförutsättningar.  

En begreppslista har tillkommit i granskningshandlingen. Begreppen för 

grönstruktur har setts över särskilt. 

 

Eslövs kommun är positiva till ambitionen att utveckla ett regionalt, fysiskt 

planeringsperspektiv, men efterfrågar tydligare definitioner kring syfte, målgrupp och 

problemformulering.  

Region Skånes roll som planupprättare och genomförare av Regionplan 

för Skåne 2022–2040 har förtydligats i planeringsförutsättningarna och i 

genomförandedelen av planen. Genomförandedelen har utvecklats med ett 

tydligare aktörsperspektiv. Problemformuleringar har utvecklats i form 

av utmaningar för Skåne under Planeringsförutsättningar. 

 

Lomma kommun efterfrågar resonemang kring att knyta ihop frågor och genomföra 

förändringar under respektive avsnitt. Kommunen är positiva till användandet av Story Maps, 

men ser förbättringspotential gällande tillgänglighetsaspekter, att förstora kartorna, mer 

utförligt statistikunderlag och resonemang om vad som är önskvärd riktning. 
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Region Skåne instämmer och den röda tråden har förtydligats genom hela 

planen, från utmaning, planeringsstrategi, planeringsprincip till 

genomförande, både i text och genom hänvisning till respektive del i syfte 

att säkerställa logiken och förenkla för läsaren att se och kunna följa 

sambandet mellan regionplanens olika delar. Genomförandekapitlet har 

ett nytt upplägg och beskriver tydligare arbetssätt och koppling till 

planeringsprinciperna.  

Regionplan för Skåne 2022–2040 redovisar övergripande statistik. Genom 

rapporten Hur har det gått i Skåne? och dess utvalda indikatorer följs 

utvecklingen i Skåne upp årligen och uppdateras kontinuerligt under årets 

lopp.  

Tillgängligheten av verktyget StoryMaps är högsta prioritet och är ett 

arbete som följs upp kontinuerligt för att möta lagkrav och bästa möjliga 

presentation av underlaget.  

Granskningshandlingen har utvecklats med fler interaktiva kartor. 

Kartorna i regionplanen kommer till antagandehandlingen, där det är 

relevant, att visualiseras i en ny kartutforskare med anpassad 

interaktivitet. Målet är också att tillgängliggöra relevant kartunderlag som 

öppen data. Det är Region Skånes förhoppning att detta kommer att 

underlätta för kommunerna och andra aktörer att använda kartorna som 

stöd i efterföljande planering och innebär vidare en förbättrad 

tillgänglighet till kartmaterialet. 

 

Sydöstra Skåne påpekar regionplanens användning av begreppen stad och land. Begreppen 

riskerar att måla upp en polariserande och förenklad bild av verkligheten. Samspelet mellan 

livsmiljöer och landskap är mer komplext än så. Vidare anser Sydöstra Skåne att jämställdhet- 

och jämlikhetsperspektivet behöver förstärkas i regionplanen. 

Region Skåne instämmer med Sydöstra Skåne att det kan uppfattas som 

en polarisering. Detta är en anledning till att Region Skåne valt att hantera 

landsbygdsutveckling integrerat i regionplanen och inte i ett eget avsnitt. 

Flera avsnitt i regionplanen är omarbetade och större förändringar har 

gjorts i Utvecklingsinriktningen. Till granskningshandlingen har de lokala 

kärnorna utvecklats och omarbetats till strategiska noder som utöver 

centralorter även innefattar viktiga serviceorter, kollektivtrafiknoder och 

noder för vandring och cykling. Detta för att nyansera bilden av den 

flerkärniga skånska ortstrukturen genom att synliggöra fler orter som är 

viktiga för landsbygden och sitt omland. Vidare behandlas 

landsbygdsutveckling på samma sätt som urbana miljöer i planen för att 

skapa en balanserad utveckling för både stad och landsbygd. Ordvalet är 

generellt ändrat från land till landsbygd. 

Agenda 2030-perspektivet har utvecklats och tydligare integrerats i 

regionplanens samtliga delar, där målen för jämställdhet och jämlikhet 

ingår. Kopplingarna mot Agenda 2030-målen visas i avsnitten Tematiska 

fördjupningar och Planeringsförutsättningar.  

 

Havs- och vattenmyndigheten efterfrågar att regionplanen förtydligar hur riksintressen 

tillgodoses, miljökvalitetsnormer följs, dess innebörd och konsekvenser samt hur hänsyn tas till 

nationella mål, planer och program för de områden som berör hav och vatten. Havs- och 

vattenmyndigheten ser positivt på regionplanens ansats att överbrygga gapet mellan regionalt 

tillväxtarbete och översiktsplaneringen, men anser att relationen mellan regionplanen och den 
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regionala utvecklingsstrategin kan tydliggöras. Vidare ser myndigheten positivt på flera av 

planeringsstrategierna, men anser att planeringsprinciperna kan utvecklas ytterligare. 

Regionplaneuppdraget och regionplanens roll har förtydligats i 

granskningshandlingen till Regionplan för Skåne 2022–2040, likaså 

relationen mellan den regionala utvecklingsstrategin och regionplanen.  

Regionala värden har förtydligats i ett nytt avsnitt och i 

konsekvensbedömningen har förtydliganden gjorts avseende 

miljökvalitetsmål, miljökvalitetsnormer och riksintressen i kapitlet om 

miljökonsekvenser.  

De tematiska fördjupningarna och planeringsprinciperna har utvecklats i 

granskningshandlingen. Region Skåne har dock valt att hålla denna första 

version av Regionplan för Skåne på en övergripande och principiell nivå. 

Av genomförandebeskrivningen framgår de frågor och områden som 

Region Skåne avser att arbeta vidare med. 

 

Bjuvs kommun efterfrågar regionala ställningstaganden kring miljökvalitetsnormer för luft, 

vatten och buller och riksintressen, såväl som kring andra frågor som behöver hanteras i 

översiktsplanearbetet. 

I konsekvensbedömningen har förtydligande gjorts avseende 

miljökvalitetsmål, miljökvalitetsnormer och riksintressen i kapitlet om 

miljökonsekvenser. Miljökvalitetsnormer har till viss del integrerats i de 

tematiska fördjupningarna. 

 

Hälso- och sjukvårdsnämnden efterfrågar perspektiv kring vilken påverkan den pågående 

omställningen av hälso- och sjukvården har på den fysiska planeringen. Nämnden saknar även 

perspektivet ”Likarätt” i regionplanen. 

Synpunkten uppskattas och färdplanen för framtidens hälsosystem liksom 

de nationella målen för funktionshinderpolitiken har lagts till i mål, planer 

och program.  

Likarättsperspektivet skulle kunna utvecklas utifrån Agenda 2030 och 

behovet i regional fysisk planering. Arbetet behöver ske i samverkan med 

andra aktörer för att skapa relevant kunskapsunderlag för hur 

perspektivet kan integreras i Regionplan för Skåne 2022–2040 och på rätt 

nivå ur ett regionalt ansvar. 

 

Helsingborg stad anser att analyser och statistikunderlag bör utvecklas med ett könsperspektiv, 

samt att skillnader i hälsa och inkomst med fördel kan redovisas även geografiskt. Vidare 

påtalas att bostadsförsörjningsfrågorna tydligare kan beskriva insatser för att motverka 

bostadssegregation. 

Regionplan för Skåne 2022–2040 redovisar övergripande statistik. Region 

Skåne håller dock med om att statistik i huvudsak ska redovisas med ett 

könsperspektiv. Genom rapporten ”Hur har det gått i Skåne?” och dess 

utvalda indikatorer följs utvecklingen i Skåne upp årligen och uppdateras 

kontinuerligt under årets lopp. Region Skåne uppskattar synpunkten och 

tar med den i utvecklingen av uppföljning av Regionplan för Skåne 2022–

2040 som färdigställs till antagandehandlingen.  

Region Skåne har under 2021 tagit fram en rapport om boendesegregation 

och avser att följa upp detta arbete och tydligare inkludera perspektivet i 

kommande regionplaner. 
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Kulturnämnden anser att skrivningarna i regionplanen behöver stärkas, samt att kulturen aktivt 

bör inkluderas i samhällsplaneringen.  

Ett utökat och kvalitativt samarbete avseende kulturvärden i 

samhällsplaneringen är mycket välkommet. Regionplan för Skåne 2022–

2040 belyser redan gestaltad livsmiljö och i viss mån kulturmiljön som ett 

steg i den riktningen. Kulturplanen har inarbetats i granskningshandling 

till Regionplan för Skåne 2022–2040 och textkompletteringar har gjorts 

enligt Kulturnämndens önskemål. 

 

Skånes hembygdsförbund anser att hembygdsrörelsen är en viktig del av folkbildningen och 

därmed bör likställas och namnges med övriga folkbildande organisationer. 

Region Skåne välkomnar Skånes hembygdsförbunds engagemang. 

Aktörsperspektivet har utvecklats i genomförandedelen i 

granskningshandlingen för Regionplan för Skåne 2022–2040 men aktörer 

nämns ej vid namn. Kulturmiljö har identifierats som en regionalt viktig 

fråga där Region Skåne behöver initiera kunskapsgenererande aktiviteter 

i genomförandet. 

 

Lunds universitet anser att frågor som berör medborgares roll, insyn och inflytande i regionala 

planeringsprocesser bör lyftas och artikuleras. 

Involvering av medborgare har säkerställts med hjälp av en metod Region 

Skåne kallar Skånepanelen. Region Skåne är en organisation som styrs av 

offentlighetsprincipen och vi har därmed alltid ett uppdrag att möjliggöra 

insyn och transparens. Tillgängliggörandet av information på hemsidan 

ska också möjliggöra detta. Region Skåne instämmer i att involvering av 

medborgare kan utvecklas i Regionplan för Skåne 2022–2040 och detta 

kommer att förtydligas till antagandehandlingen.  

 

Malmö stad efterfrågar att regionplanen tar fasta på utmaningar kring hållbar tillväxt och då 

ur alla tre hållbarhetsdimensionerna; social, ekonomisk och ekologisk. Vidare anses strategier 

som stödjer näringslivet behöva utvecklas.  

I samband med regionplaneuppdraget har Region Skåne möjlighet att 

samordna strategierna för näringslivet med regional fysisk planering. Den 

tematiska fördjupningen för näringsliv har utvecklats som ett första steg. 

Region Skåne ser att det finns behov av att fortsätta det arbetet i 

genomförandet.  

 

Region Halland anser att det i regionplanen finns utrymme att låta det mellanregionala 

perspektivet vara mer horisontellt integrerat. 

Granskningshandlingen har kompletterats med en tydligare koppling till 

grannregionerna, dels genom en ny illustration av mellanregionala 

samband under den utvecklade trenden Globalisering och ökad regional 

integration, dels med hänvisning till samverkansplattformen 

Regionsamverkan Sydsverige under planeringsstrategin Stärka Skånes 

relationer med omvärlden.  
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Region Kalmar län är positiva till omnämnandet av vikten av samverkan med grannregionerna, 

men efterfrågar att denna samverkan ytterligare lyfts fram i kartor och ställningstaganden. 

Detta är framförallt relevant ur ett storregionalt arbetsmarknadsperspektiv och för att stärka 

helhetstänket för samhällsutveckling i södra Sverige.  

Granskningshandlingen har kompletterats med en tydligare koppling till 

grannregionerna, dels genom en ny illustration av mellanregionala 

samband under den utvecklade trenden Globalisering och ökad regional 

integration, dels med hänvisning till samverkansplattformen 

Regionsamverkan Sydsverige under planeringsstrategin Stärka Skånes 

relationer med omvärlden.  

Svalövs kommun efterfrågar att regionplanen lyfter mer faktabaserade förutsättningar, fler 

analyser av långsiktiga samhällsförändringar samt behov av tillgång på mark- och 

vattenanvändning i Skåne. 

Region Skåne kommer som regionplaneorgan med ansvar för regional 

fysisk planering att löpande att identifiera och ta fram kunskapsunderlag 

för att kunna stötta kommunerna i Skånes utveckling och fysiska 

planering. Region Skåne välkomnar Svalövs kommuns förslag på hur vi 

gemensamt kan arbeta tillsammans. 

 

Göteborgsregionens kommunalförbund instämmer med styrkorna i en flerkärnig ortstruktur och 

anser det positivt att regionplanen genom prioriteringar anger en utvecklingsinriktning för 

Skåne. Vidare anses planeringsprinciperna utgöra god vägledning i kommunernas arbete. 

Region Skåne välkomnar den positiva återkopplingen på Regionplan för 

Skåne 2022–2040. 

 

Bjuvs, Helsingborgs, Höganäs, Klippans, Perstorps, Svalövs, Åstorps, Ängelholms och 

Örkelljungas kommuner i Familjen Helsingborg efterfrågar att regionplanen lyfter mer 

faktabaserade förutsättningar, fler analyser av långsiktiga samhällsförändringar samt behov av 

tillgång på mark- och vattenanvändning i Skåne. Vidare påtalas att kopplingen mellan trender, 

mål, strategier och planeringsprinciper kan förtydligas. 

Region Skåne välkomnar kommunerna i Familjen Helsingborgs förslag på 

hur vi gemensamt kan arbeta för att öka kunskapen i Skåne om behovet 

av fysisk planering och utveckling. En scenarioanalys kommer att 

genomföras under vintern 2021/2022 och beräknas vara färdigt till slutlig 

version av Regionplan för Skåne 2022–2040. 

Den röda tråden har förtydligats genom hela planen, från utmaning, 

planeringsstrategi, planeringsprincip till genomförande, både i text 

och genom hänvisning till respektive del i syfte att säkerställa logiken och 

förenkla för läsaren att se och kunna följa sambandet mellan 

regionplanens olika delar.  

 

Bromölla kommun, Hässleholms kommun, Hörby kommun, Osby kommun, Kristianstads 

kommun och Östra Göinge kommun i Skåne Nordost anser att är positivt att det finns länkar till 

de dokument som regionplanen hänvisar till men påpekar avsaknaden av en del länkar.  

Länkar har setts över i granskningshandlingen. 

 

Staffanstorps kommun anser att många texter och resonemang i regionplanen är för styrande 

och endimensionellt konstaterande. 
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Region Skåne uppskattar synpunkten och har generellt omarbetat och 

förtydligat regionplanen i granskningshandling till Regionplan för Skåne 

2022–2040. Vidare har kopplingen till kommunala översiktsplaner 

utvecklats för att förtydliga regionplanens vägledande funktion och 

regionala och mellankommunala perspektiv. 

 

Generella kartsynpunkter 

Följande aktörer har lämnat generella synpunkter beträffande regionplanens kartor: Segeåns 

vattenvårdsförbund och vattenråd, Region Kronoberg, Malmö stad, Båstad kommun, Bjuvs 

kommun, Helsingborgs stad, Höganäs kommun, Klippans kommun, Perstorps kommun, 

Svalövs kommun, Åstorps kommun, Ängelholms kommun, Örkelljunga kommun, Lunds 

kommun, Burlövs kommun, Svedala kommun, MalmöLundregionen, Kulturnämnden, 

Akademiska hus, Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden och Vattenrådet för 

Nybroån, Kabusaån och Tygeån. 

Sammanfattningsvis handlar inkomna synpunkter om att aktörerna efterfrågar en högre 

detaljeringsgrad, tydlighet och användarvänlighet i kartmaterialet. Möjlighet att tända och 

släcka lager eller att navigera en interaktiv kartatlas är några av de förslag som ges på 

förbättringar, samt att göra större skillnad på nuläge och framtidsvision.  

*** 

Segeåns vattenvårdsförbund och vattenråd föreslår en digital kartportal, exempelvis 

vattenatlas.  

Region Skåne uppskattar återkopplingen och instämmer att det är bra 

med formatet kartportal. Till granskningsversionen har flertalet kartor 

omarbetats och blivit interaktiva med möjligheten att tända och släcka 

olika lager för att ge en överblick av regionens olika 

planeringsförutsättningar.  

 

Region Kronoberg anser att det ur ett socialt perspektiv skulle det vara värdefullt med kartor 

som exempelvis visar fördelningen av arbetstillfällen inom tjänstesektor/tillverkningssektor, 

socioekonomiskt index och tillgänglighetsanalyser. 

Region Skåne håller med om att det skulle vara värdefullt att med kartor 

som exempelvis visar fördelningen av arbetstillfällen inom olika sektorer, 

socioekonomiskt index och tillgänglighetsanalyser i regionplanen. Region 

Skåne har under året tagit fram en rapport, Den socioekonomiska 

segregationen i Skåne, för att skapa en överblick av socioekonomisk 

segregation i Skåne, en nulägesanalys samt en sambandsanalys mellan 

socioekonomi och tillgänglighet till arbetsplatser. Vidare ser Region Skåne 

det som ett fortsatt arbete under genomförandet att utveckla det sociala 

perspektivet i Regionplanen, både i karta och text.  

 

Malmö stad är positiva till kartunderlaget men efterfrågar att de utvecklas avseende 

interaktivitet och flera lager. Vidare efterfrågas kartor som visar pendlingsströmmar över 

landsgränser samt att de tematiska kartorna även visar på ett framtida läge för bebyggelse och 

transporter. 

Region Skåne uppskattar synpunkterna och till granskningsversionen har 

flertalet kartor i planen blivit interaktiva för att förtydliga och möjliggöra 

att tända och släcka lager. Karta som visar pendlingsströmmar till 

Danmark finns med men har fått en tydligare placering i 
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granskningsversionen. Den statistik som används i kartan finns dessvärre 

inte på kommunnivå. Angående framtida läge för bebyggelse och 

transport vill Region Skåne påpeka att regionplanen till denna version 

lagts på en strukturell och principiell nivå och exakta lokaliseringslägen 

inte alltid pekas ut.   

 

Båstad kommun anser att det behöver synliggöras i kartorna vart olika värden finns och var 

dessa sammanfaller med större befintliga och planerade markanspråk, samt att miljö-, 

naturmiljö-, vatten- och kulturmiljöfrågor i landskapet behöver synliggöras i regionplanen. 

Kommunen påtalar även att kartornas läsbarhet hade kunnat förbättras genom mer 

interaktivitet. Vidare efterfrågas fler analyser och fördjupade ämnesområden i de tematiska 

fördjupningarna och i struktur- och markanvändningskartan. 

Region Skåne ser att lokalisering av regionala värden är en fråga av 

regional relevans men bedömer att det i nuläget inte finns tillräckliga 

underlag och ser att det är ett vidare arbete under genomförandet. Till 

granskningsversionen har flertalet kartor omarbetats och blivit 

interaktiva med möjligheten att tända och släcka olika lager för att ge en 

överblick av regionens olika planeringsförutsättningar. Vidare har 

regionplanen som helhet omarbetats till granskningsskedet och flertalet 

fördjupningar har gjorts i både tematiska fördjupningar och i 

strukturkartan.  

 

Bjuvs, Helsingborgs, Höganäs, Klippans, Perstorps, Svalövs, Åstorps, Ängelholms och 

Örkelljungas kommuner i Familjen Helsingborg påpekar att kartornas läs- och användbarhet 

kan förbättras och skulle gynnas av möjligheten att tända och släcka lager.  

Region Skåne uppskattar synpunkterna och till granskningsversionen har 

flertalet kartor omarbetats och blivit interaktiva med möjligheten att 

tända och släcka olika lager för att ge en överblick av regionens olika 

planeringsförutsättningar. 

 

Lunds kommun är positiva till tillgången till kartunderlag men påpekar att kartornas 

tillgänglighet, läsbarhet och innehåll i kartor bör ses över, samt att tidsperspektivet i 

redovisade kartor förtydligas. 

Region Skåne uppskattar synpunkterna och till granskningsversionen har 

flertalet kartor omarbetats och blivit interaktiva med möjligheten att 

tända och släcka olika lager för att ge en överblick av regionens olika 

planeringsförutsättningar. Tidsperspektivet har setts över till 

granskningsversionen och förtydligande har gjorts i legenderna över vad 

som är befintligt, planerat eller där behov finns.  

 

Burlövs kommun efterfrågar förtydliganden kring om kartorna visar dagsläget eller 

framtidsbilder. 

Region Skåne uppskattar synpunkterna och tidsperspektivet har setts över 

till granskningsversionen och förtydligande har gjorts i legenderna över 

vad som är befintligt, planerat eller där behov finns. 

 

Svedala kommun anser att planens textinnehåll hade vunnit på att renodlas och kortas ner och 

kartmaterialet behöver förtydligas och förbättras, samt att strukturkartan och mark- och 

vattenanvändningskartan bör utvecklas och anpassas till planens övergripande syfte. 
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Region Skåne uppskattar återkopplingen och vill lyfta att regionplanen 

har utvecklats och förtydligats till granskningsversionen, både gällande 

text och kartor.  

 

MalmöLundregionen anser att kartmaterialet generellt bör ses över avseende innehåll och 

detaljeringsgrad, samt att strukturkartan och mark- och vattenanvändningskartan förtydligas 

gällande utvecklingsperspektiv och fokuserar på regionala strukturer som kan stärka Skåne. 

Region Skåne uppskattar återkopplingen och vill lyfta att regionplanen 

har utvecklats och förtydligats till granskningsversionen, både gällande 

text och kartor. Strukturkartan har utvecklats både till innehåll, 

visualisering och tillhörande texter. Vidare har Mark- och 

vattenanvändningskartan utgått och kommer att ersättas av en interaktiv 

kartutforskare som innehåller regionplanens alla kartor. Kartutforskaren 

ska färdigställas till slutversionen av Regionplan för Skåne 2022–2040. 

 

Kulturnämnden föreslår att regionplanen kompletteras med kartmaterial över riksintressen för 

kulturmiljö och kustzoner, samt kulturmiljöstråk. 

Återkopplingen uppskattas och regionplanen är utformad på en 

övergripande och strategisk nivå. Region Skåne anser att det är av större 

nytta om den efterföljande planeringen visar hur riksintressen och 

miljökvalitetsnormer tillgodosetts. Region Skåne har för avsikt att 

framöver utveckla och fördjupa de regionala värdena och riksintressenas 

relation till dessa och till den regionala fysiska planeringen. 

 

Akademiska hus efterfrågar ytterligare geografisk detaljeringsnivå och tydlighet i 

kartmaterialet. 

Region Skåne uppskattar återkopplingen och vill lyfta att planen har 

utvecklats och förtydligats till granskningsversionen, både gällande text 

och kartor. 

 

Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden är positiva till kartmaterialets kvalitet och 

relevans.  

Den positiva återkopplingen uppskattas. Det är viktigt att det finns samsyn 

mellan Region Skånes nämnder och organisationens arbete.  

 

Vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tygeån efterfrågar att kartorna görs mer 

användarvänliga genom möjligheten att zooma. 

Region Skåne uppskattar synpunkterna och till granskningsversionen har 

flertalet kartor omarbetats och blivit interaktiva med möjligheten att 

tända och släcka olika lager samt zooma för att ge en bättre överblick av 

regionens olika planeringsförutsättningar. 

Klimatfrågor 

Följande aktörer har lämnat övergripande synpunkter beträffande Klimatfrågor: Malmö stad, 

Landskrona stad, Skånes Socialdemokratiska partidistrikt, Vattenrådet för Nybroån, Kabusaån 

och Tygeån, Region Stockholm, Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden, Lomma 
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kommun, Vänsterpartiet i Skåne, Vellinge kommun, Sydöstra Skåne, Havs- och 

vattenmyndigheten och Lennart Nord.  

Sammanfattningsvis påtalar flertalet yttranden att regionplanen bör ha en tydligare 

utvecklingsinriktning för att motverka klimatpåverkan, samt utgöra ytterligare stöd för 

kommunernas klimatanpassning, framförallt i mellankommunala frågor.   

*** 

Malmö stad är positiva till att regionplanen lyfter klimatanpassning med anser att strategier för 

minskad klimatpåverkan behöver utvecklas. 

Region Skåne uppskattar Malmö stads återkoppling och instämmer i att 

klimatarbetet måste omfatta både anpassning och påverkan. 

Klimatperspektivet är specifikt utpekat i lagstiftningen och har utvecklats 

genomgående i granskningshandling till Regionplan för Skåne 2022–2040, 

bland annat i trender, utmaningar och tematiska fördjupningar. Trenden 

Klimatpåverkan, anpassning och energiomställning har kompletterats med 

bland annat klimatpåverkande utsläpp och erosionsproblematiken längs 

Skånes kuster. Utmaningen En planering som skapar förutsättningar för en 

bebyggelseutveckling och en hållbar markanvändning har kompletterats 

med klimatanpassning av kusten. En ny utmaning har tillkommit i 

granskningshandlingen: att motverka klimatförändringar samtidigt som 

Skåne utvecklas. Den tematiska fördjupningen Klimatanpassad 

bebyggelseutveckling har förtydligats genom utvecklade 

planeringsprinciper och illustrationer. 

Denna första version av Regionplan för Skåne 2022–2040 har dock en 

strukturell och principiell nivå och klimatfrågorna behöver utvecklas 

vidare i genomförandet i dialog med kommunerna och andra berörda 

utvecklingsaktörer i Skåne. 

Region Skåne verkar även genom andra insatser för att minska 

klimatpåverkan. Till exempel deltar Region Skåne i Klimatsamverkan 

Skånes arbete för att genomföra Klimat- och energistrategin för Skåne och 

uppropet 100 % fossilbränslefritt Skåne. Region Skåne arbetar också 

genom det regionala utvecklingsuppdraget för ett fossilbränslefritt och 

klimatneutralt Skåne, vilket även är ett mål i Skånes utvecklingsstrategi 

Det öppna Skåne 2030. Region Skånes egen användning av fossil energi har 

fasats ut kraftigt.   

 

Landskrona stad anser att klimatanpassning och stigande havsnivåer bör vara mer 

framträdande i regionplanen. Vidare efterfrågas större fokus på klimat- och miljömål och 

insatser, hållbar bebyggelseutveckling, regional dricksvattenförsörjning och klimateffektiv 

energiförsörjning. Vidare påtalas att regionplanen kan fokusera ytterligare på vilka 

klimatanpassningsåtgärder som är nödvändiga och när i tid de bedöms som nödvändiga att 

genomföra klimat- och miljöfrågan ur ett framtidsperspektiv.  

Klimatperspektivet är specifikt utpekat i lagstiftningen och har utvecklats 

genomgående i granskningshandling till Regionplan för Skåne 2022–2040, 

bland annat i trender, utmaningar och tematiska fördjupningar.  

Klimatanpassning och stigande havsnivåer har förtydligats i de tematiska 

fördjupningarna Klimatanpassad bebyggelseutveckling och Havet och 

kusten. Avsnittet Dricksvattenförsörjning (i granskningshandlingen 

Vattenförsörjning) har kompletterats utifrån klimatperspektivet. Det 

tematiska avsnittet Energiförsörjning har förtydligats avseende behovet av 

förnybar energiproduktion. 
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Region Skåne har valt att lägga denna första version av Regionplan för 

Skåne på en principiell och övergripande nivå. Regionplanen tar därför 

inte upp metoder eller exempel på hur åtgärder kan genomföras då 

regionplanen inte hanterar denna detaljeringsgrad. Region Skåne ser att 

klimatfrågorna behöver utvecklas vidare i genomförandet av 

regionplanen. 

Skånes Socialdemokratiska partidistrikt efterfrågar tydligare klimat- och miljömål och mer 

fokus på insatser för att även minska miljö- och klimatpåverkan genom den fysiska planeringen. 

Vidare anses det finnas behov av att planlägga för utveckling av alternativa energikällor som 

bland annat gynnar slutna kretslopp och minskade koldioxidutsläpp 

Regionplanen utgår från redan antagna mål, planer och program. 

Utvecklingsinriktningen och dess planeringsstrategier tillsammans med de 

tematiska fördjupningarna och planeringsprinciperna syftar till att 

begränsa klimatpåverkan.  

Alternativa energikällor kan studeras vidare i genomförandet genom att 

planeringsprincipen om att Främja utbyggnaden av förnybar 

energiproduktion genomförs. 

 

Vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tygeån anser att planen bör kompletteras med 

perspektiv på utveckling som handlar om smarta lösningar som förhindrar negativ 

miljöpåverkan.  

Regionplanen syftar till att förhindra negativ miljöpåverkan vilket 

konsekvensbedömningen redogör för. Den efterföljande planeringen är 

avgörande för att negativ miljöpåverkan ska undvikas. Region Skåne har 

valt att lägga regionplanen på en strukturell och principiell nivå i denna 

version och går därför inte in på åtgärder. 

 

 

Region Stockholm efterfrågar en tydligare viljeinriktning i regionplanen för att minska 

klimatpåverkan. Vidare föreslås att regionplanen utreder vilka insatser som har störst 

klimatpåverkan. 

Granskningshandlingen har förtydligats avseende klimatpåverkan bland 

annat genom avsnittet Planeringsförutsättningar. Ambitionen är att den 

regionala fysiska planeringen tillsammans med efterföljande planering ska 

bidra till att minska Skånes klimatpåverkan. I avsnittet Trender redogörs 

utsläppsnivån för olika sektorer i Skåne. Utifrån denna statistik kan 

arbetet med att utreda insatsers olika klimatpåverkan utvecklas i den 

fortsatta processen. 

 

Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden anser att det är viktigt att arbetet med de 

eventuella miljökonsekvenser som kan följa av en regionplan fortsätter. Vidare efterfrågas att 

formuleringarna i planeringsprinciperna stärks och utmaningar kring biologisk mångfald 

bemöts ytterligare.  

Synpunkterna uppskattas och arbetet med att följa upp Regionplan för 

Skåne 2022–2040 inkluderar uppföljning utifrån planens 

konsekvensbedömning.   

Biologisk mångfald har förtydligats i granskningshandlingen och 

exempelvis lagts till i regionplanens målbild, i det tematiska avsnittet samt 

i utmaningen om att motverka klimatförändringar samtidigt som Skåne 

utvecklas. 
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Lomma kommun efterfrågar att skrivningarna om klimatanpassning görs skarpare och ger 

exempel på riskanalys och skadeverkningar, samt att samverkan och samordning såväl som 

behov av ekonomiska stödformer till Skånes kommuner gällande klimatanpassningsåtgärder 

lyfts. 

Region Skåne instämmer och planeringsprinciperna har förtydligats 

samtidigt som frågan om klimatanpassning har utvecklats genomgående i 

granskningshandlingen. Även genomförandet har utvecklats där 

exempelvis Dialog och samverkan för hantering av Skånes utmaningar 

innebär att Region Skåne tillsammans med kommunerna aktivt deltar i 

Regional kustsamverkan.  

  

Vänsterpartiet i Skåne efterfrågar förtydligande kring klimatpåverkan på skogsområden och 

åkermark, bebyggda miljöer i stad, orter och på landsbygd i förhållande till exempelvis ökad 

trafik längs belastade områden. 

Region Skåne instämmer med Vänsterpartiets synpunkt om att det är 

viktigt att lyfta klimatpåverkan på skogsområden och åkermark, i 

bebyggda miljöer i stad, ort och på landsbygd och ställa det i förhållande 

till ökad trafik även om granskningshandlingen ej utvecklats specifikt 

utifrån detta perspektiv eller detaljeringsnivå.  

 

Vellinge kommun efterfrågar att Region Skåne driver de klimatanpassningsfrågor som enskilda 

kommuner kan ha svårt att få gehör för i nationella sammanhang, såsom finansiering av skydd, 

sandfodring och en tydligare lagstiftning för ett aktivt klimatanpassningsarbete. Kommunen är 

positiva till beskrivning av behovet av vägledning och stöd men efterfrågar att regionplanen 

mer konkret ger exempel på vad en ökad kunskapsuppbyggnad kan innebära ur ett regionalt 

perspektiv. 

Region Skåne uppskattar återkopplingen och noterar behovet av 

uppdaterad lagstiftning men detta föranleder ingen ändring i 

granskningshandlingen. Frågan skulle kunna lyftas i genomförandet ur ett 

mellankommunalt perspektiv i dialog med kommunerna utifrån behovet 

av stöd i påverkansarbetet. 

Granskningshandlingens avsnitt Genomförande av regionplanen har 

utvecklats. Region Skåne kommer i rollen som regionplaneorgan med 

ansvar för regional fysisk planering löpande att identifiera och ta fram 

kunskapsunderlag för att kunna stötta kommunerna i Skånes utveckling 

och fysiska planering. 

 

Sydöstra Skåne påtalar vikten av att arbeta vidare med klimatanpassningsfrågorna för att 

säkerställa en positiv utveckling till 2040/2050. 

Region Skåne delar denna uppfattning och har ambitionen om att utveckla 

dessa frågor framöver, gärna i samverkan med de skånska kommunerna 

och andra relevanta aktörer.   

 

Havs- och vattenmyndigheten påtalar vikten av att regionplanen bidrar till att stärka 

planeringens roll för att hantera framtida utmaningar relaterade till vatten- och havsmiljö, 

biologisk mångfald samt klimatförändringar. Vidare efterfrågas att det regionala perspektivet 

på planeringen av havs- och kustområden relaterat till de maritima näringarna och den blå 

ekonomin utvecklas.  
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Region Skåne instämmer i att den fysiska planeringen bidrar till att 

hantera framtida utmaningar bland annat i frågor om vatten- och 

havsmiljö. Detta perspektiv har delvis utvecklats i avsnittet 

Planeringsförutsättningar. Region Skåne välkomnar synpunkten om att 

planeringen av havs- och kustområden relaterat till de maritima 

näringarna och den blå ekonomin utvecklas och tar den med i vidare 

arbete. 

Lennart Nord efterfrågar förtydligande kring hur Skåne är ett föredöme för klimatarbete, samt 

hur ett ”långsamt” dokument såsom regionplanen ska kunna hänga med i de snabba 

förändringar som klimatkrisen innebär. Vidare påpekas att man utöver att klimatanpassa bör 

satsa på att motverka klimatförändringar. 

Region Skåne uppskattar återkopplingen och instämmer i att 

klimatarbetet måste omfatta både anpassning och påverkan. 

Klimatperspektivet är specifikt utpekat i lagstiftningen och har utvecklats 

genomgående i granskningshandling till Regionplan för Skåne 2022–2040, 

bland annat i trender, utmaningar och tematiska fördjupningar. Trenden 

Klimatpåverkan, anpassning och energiomställning har kompletterats med 

bland annat klimatpåverkande utsläpp och erosionsproblematiken längs 

Skånes kuster. Utmaningen En planering som skapar förutsättningar för en 

bebyggelseutveckling och en hållbar markanvändning har kompletterats 

med klimatanpassning av kusten. En ny utmaning har tillkommit i 

granskningshandlingen: att motverka klimatförändringar samtidigt som 

Skåne utvecklas. Den tematiska fördjupningen Klimatanpassad 

bebyggelseutveckling har förtydligats genom utvecklade 

planeringsprinciper och illustrationer. 

Denna första version av Regionplan för Skåne 2022–2040 har dock en 

strukturell och principiell nivå och klimatfrågorna behöver utvecklas 

vidare i genomförandet i dialog med kommunerna och andra berörda 

utvecklingsaktörer i Skåne. Det arbetet pågår och intensifieras efter 

planerat besluten Regionplan för Skåne 2022–2040 i juni 2022. 

Region Skåne verkar även genom andra insatser för att minska 

klimatpåverkan. Till exempel deltar Region Skåne i Klimatsamverkan 

Skånes arbete för att genomföra Klimat- och energistrategin för Skåne och 

uppropet 100 % fossilbränslefritt Skåne. Region Skåne arbetar också 

genom det regionala utvecklingsuppdraget för ett fossilbränslefritt och 

klimatneutralt Skåne, vilket även är ett mål i Skånes utvecklingsstrategi 

Det öppna Skåne 2030. Region Skånes egen användning av fossil energi har 

fasats ut kraftigt.  

  

Coronapandemin  

Följande aktörer har lämnat synpunkter beträffande Coronapandemin: Skånes 

hembygdsförbund, Sydöstra Skåne, Malmö stad och Region Kronoberg. 

Sammanfattningsvis handlar inkomna synpunkter om att regionplanen bör kompletteras med ett 

resonemang om coronapandemin och dess konsekvenser beträffande livsstil, boendepreferenser, 

rekreation och nya res- och pendlingsmönster.  

*** 

Skånes hembygdsförbund påpekar avsaknaden av en första utvärdering av coronapandemins 

konsekvenser beträffande förändrad livsstil, boendepreferenser och nya res- och 

pendlingsmönster.  
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Sydöstra Skåne anser att regionplanen bör kompletteras med ett resonemang om 

Coronapandemin och dess konsekvenser beträffande förändrad livsstil, boendepreferenser, 

arbete och rekreation. Vidare påpekar Sydöstra Skåne hur landsbygdens roll har förändrats till 

följd av Coronapandemin och anser att landsbygdens attraktivitet och livsmiljö bör ses och 

beskrivas som en tillgång.  

Malmö stad påpekar att Coronapandemins konsekvenser kan komma att påverka 

arbetslösheten.  

Region Kronoberg anser att regionplanen bör kompletteras med ett resonemang om 

Coronapandemin och dess konsekvenser beträffande nya resvanor och arbetsförhållanden. 

Förändrade förutsättningar och nya behov bör analyseras och lyftas i det regionala 

perspektivet.  

Ett tillägg om pandemin har tillförts avsnittet om relevanta trender för 

Skåne och möjliga effekter. Pandemin nämns också i relevanta avsnitt i 

tematiska fördjupningar. Dock finns inte möjlighet att genomföra denna 

utvärdering i detta skede av regionplaneprocessen, men planeras 

preliminärt till 2022.  

 

Övriga synpunkter 

Följande aktörer har lämnat Övriga synpunkter: Sjukhusstyrelserna, Svalövs kommun, Sveriges 

lantbruksuniversitet och Lennart Nord. 

*** 

Sjukhusstyrelserna påpekar avsaknaden av de tre pågående sjukhusutbyggnaderna i Skåne.  

Synpunkten uppskattas och förslaget är bra. Det tas med i fortsatt arbete 

inför antagandehandling våren 2022.  

Regionplanen håller sig på en övergripande strategisk nivå som främst 

visar strukturer som är betydelsefulla för den regionala fysiska 

planeringen. Utbyggnaden av stora sjukhus har dock en påverkan på 

samhällsutveckling och samhällsplanering och det är önskvärt med ett 

ökat samarbete framöver inom ramen för genomförandet av regionplanen.    

 

Svalövs kommun ställer frågan: Hur kan och bör den regionala fysiska planeringen påverka 

rådande befolkningsutveckling i olika delar av Skåne? 

Region Skåne instämmer och ser att det behövs ytterligare underlag och 

kommer därför att genomföra en scenarioanalys under vintern 2021/2022, 

vilken beräknas vara färdig till slutlig version av Regionplan för Skåne 

2022–2040. 

 

Sveriges lantbruksuniversitetpåpekar avsaknaden av resonemang om omställning till cirkulär 

ekonomi baserad på biologiska resurser.  

Region Skåne instämmer men denna första version av Regionplan för 

Skåne 2022–2040 har en strukturell och principiell nivå och omställningen 

till cirkulär ekonomi behöver utvecklas vidare i genomförandet. Detta 

behöver ske i dialog med kommunerna och andra berörda 

utvecklingsaktörer i Skåne utifrån behovet av ny kunskap i ett 

mellankommunalt perspektiv. 
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Lennart Nord påpekar avsaknaden av metoder för att hantera skalskillnader inom Skåne. 

Lennart Nord anser att det behövs metoder för att fånga upp värden i det skånska landskapet 

som är av betydelse för en hållbar utveckling i regionen.  

Region Skåne instämmer i att landskapets värden är ett område som 

behöver utvecklas i regionplanen. Region Skåne ser att det är ett vidare 

arbete under genomförandet. 
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Länsstyrelsens yttrande  

Samrådsredogörelse över yttrande från Länsstyrelsen Skåne 

Synpunkterna i yttrandet har bemötts sammanfattande och inleds med en kommentar om hur 

Region Skåne uppfattar sitt uppdrag om att ta fram en regionplan och därefter kommenteras de 

aspekter som Länsstyrelsen Skåne har bedömt behöver kompletteras och utvecklas i det 

fortsatta arbetet.  Yttrandet är redovisat i sin helhet i slutet av avsnittet.  

Inledande kommentar till Länsstyrelsen Skånes yttrande: 

Region Skåne vill inledningsvis tacka Länsstyrelsen Skåne för värdefulla 

inspel och kommentarer som utvecklat regionplanen. Detta är Skånes 

första regionplan och det är av nödvändighet fortfarande en 

lärandeprocess. Det är viktigt för Region Skåne att regionplanen är väl 

förankrad och ett stöd till de skånska kommunerna. Det finns ett flertal 

viktiga frågor som inte är färdigutredda till denna regionplan och som 

behöver utvecklas i samarbete med planeringsaktörerna. Region Skåne ser 

fram emot ett fortsatt gott samarbete med Länsstyrelsen Skåne och de 

statliga myndigheterna i regionala planeringsfrågor.  

Regionplan för Skåne 2022–2040 bygger i stort mycket på arbetet i 

Strukturbild för Skåne och är på många sätt en fortsättning på 

strukturbildsarbetet. Strukturbild för Skåne är en process som gemensamt 

har drivits av Region Skåne och de skånska kommunerna. Genom detta 

samarbete togs Strategier för det flerkärniga Skåne fram 2013 samt en 

mängd rapporter och planeringsunderlag. Men, det betyder också att det 

inte har funnits upparbetat underlag i alla de viktiga planeringsfrågor som 

en regionplan kan omfatta. Därför betraktar Region Skåne Regionplan för 

Skåne 2022–2040 som en plattform och utgångspunkt för utveckling av 

regional fysisk planering i Skåne.  

Tyngdpunkten i planförslaget ligger på utvecklingsinriktningen som ska 

ange en tydlig regional riktning och verka för avvägningar som skapar 

hållbara fysiska strukturer. Utvecklingsinriktningen konkretiseras i 

planens tematiska fördjupningar som i granskningshandlingen har 

kopplats till delmålen i Agenda 2030. Konkretiseringen är främst 

principiell och tydliggörs i temakartor som kan användas av kommunerna 

i deras planering som planeringsunderlag. Den följs också upp i 

genomförandet av regionplanen.  

Enligt PBL ska det av regionplanen framgå hur hänsyn tagits till allmänna 

intressen samt hur riksintressen och miljökvalitetsnormer tillgodosetts. 

Region Skåne menar att regionplanen som helhet främjar och tar hänsyn 

till de allmänna intressena och att regionplanen ligger på en sådan 

regional strategisk och strukturell nivå att det är av större nytta att den 

efterföljande planeringen visar hur riksintressen och miljökvalitetsnormer 

tillgodosetts. Region Skåne kommer att fortsätta utreda och utveckla de 

regionala värdena som är viktiga för Skånes utveckling och funktionalitet 

och avser göra det i fortsatt arbete.   
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Länsstyrelsens sammanfattande synpunkter med kommentarer:  

1. Regionplanen är övergripande och dess konsekvenser går inte att bedöma. Det behövs 

vägledning och ställningstagande för viktiga regionala utmaningar.  

Regionplanen har avsiktligen lagts på en strukturell och generell nivå. 

Planens tyngdpunkt ligger i utvecklingsinriktningen med ortsstrukturen 

och berör ganska översiktligt de mer tematiska delarna. Detta är Skånes 

första regionplan och det har för Region Skåne varit viktigast att planen 

är väl förankrad och kan fungera som en gemensam utgångspunkt för 

vidare arbete med fysisk planering i samarbete med kommuner och andra 

aktörer. Region Skåne håller med om att det behövs vägledning för viktiga 

regionala utmaningar och ser fram emot att tillsammans med aktörerna 

utveckla detta arbete. Av denna anledning har utmaningar för Skåne 

förtydligats för att kunna diskuteras och utvecklas i kommande arbete. 

Den strategiska miljöbedömningen till granskningshandlingen har 

vidareutvecklats. Den strategiska miljöbedömningen har också varit ett 

stöd i utarbetande av granskningshandlingen under arbetets gång.  

2. Regionplanen bör synliggöra intressekonflikter och ge vägledning för hur dessa kan 

hanteras.  

Granskningshandlingen har justerats så att intressekonflikter synliggörs i 

avsnittet Utmaningar. Flera remissinstanser har framhållit vikten av att 

denna första regionplan tar upp intresse- och målkonflikter även om 

regionplanen just nu inte kan ge ledning i hur de ska hanteras. Det viktiga 

har i detta skede av den regionala fysiska planeringen varit att belysa dem 

så att lösningarna kan utvecklas i samråd med aktörerna. 

3. Länsstyrelsen efterlyser en röd tråd från vision och strategier till planeringsprincipernas 

vägledning och genomförande.  

Granskningshandlingen har setts över utifrån ambitionen om att den röda 

tråden ska vara synlig i materialet. Exempelvis har 

planeringsstrategiernas koppling till Agenda 2030 utarbetats och 

genomförandeavsnittet utvecklats, samt kopplingen mellan de olika 

delarna förtydligats.   

 Regionplanen saknar vägledning för frågan om markhushållning i regionen.  

Resonemang om hushållning av mark och särskilt jordbruksmark har 

utvecklats i granskningshandlingen, men kommer att behöva tas vidare i 

fortsatt arbete, gärna i samarbete med Länsstyrelsen Skåne. Hushållning 

av mark har förtydligats i den strategiska miljöbedömningen. 

4. Regionplanen saknar ett markhushållningsperspektiv för hur verksamhetsmark och 

näringslivsutveckling ska kunna ske inom ramen för ett hållbart samhälle.  

Region Skåne håller med om att det skulle behövas en regional bedömning 

av behoven och tillgången på verksamhetsområden och av mark för dessa. 

Detta är ett område som är av intresse för den regionala fysiska 

planeringen och behöver vidareutvecklas i fortsatt arbete. 

Hushållningsperspektivet på mark- och vattenanvändning kopplat till 

näringslivsutveckling har utvecklats och en ny planeringsprincip införts i 

granskningshandlingen. 

 

5. Regionplanen redovisar inte hur Skånes riksintressen enligt 3 och 4 kap. MB ska 

tillgodoses. Länsstyrelsen efterfrågar en strategisk användning av riksintressena som 

kopplas till regionens utvecklingsstrategi.  

Regionplanen är utformad på en övergripande och strategisk nivå. Region 

Skåne anser att det är av större relevans om den efterföljande planeringen 

visar hur riksintressen och miljökvalitetsnormer tillgodosetts. Region 

Skåne har för avsikt att framöver utveckla och fördjupa de regionala 
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värdena och riksintressenas relation till dessa och till den regionala fysiska 

planeringen. Region Skåne ser fram emot ett fortsatt samarbete med 

Länsstyrelsen Skåne i dessa frågor.  

Region Skåne uppskattar och tackar för Länsstyrelsens kompletteringar 

avseende riksintressen i Skåne. Planförslaget har kompletterats med ett 

resonemang om vikten av de regionala värdena i Skåne.  

6. Regionplanen behöver tydligare beskriva bostadsbehovet och ange ett tydligare grepp för 

insatser som kan bidra till att det långsiktiga behovet av bostäder kan tillgodoses.  

Region Skåne delar Länsstyrelsens syn på vikten av samhällsplanering för 

att säkerställa invånarnas rätt till bostäder. Ansvaret för 

bostadsförsörjningen är fördelat på flera parter, men landar till stor del på 

kommunerna.  Det är därför viktigt att också de regionala aktörerna 

bidrar till, stödjer och försöker underlätta kommunernas arbete med 

bostadsförsörjning. Region Skåne har sedan flera år tillbaka ett pågående 

arbete med regionala bostadsfrågor bland annat genom att ha en drivande 

roll i Skånskt bostadsnätverk, som är en plattform om bostadsförsörjning 

och bostadsbyggande för alla aktörer i Skåne. Region Skåne följer också 

utvecklingen av det demografiska bostadsbehovet i Skåne och tar fram 

skattningar av den faktiska efterfrågan på nya bostäder. Andra arbeten 

som pågår handlar till exempel om boendesegregation och äldres 

bostadsbehov. Region Skåne ser genomförandet av regionplanen som en 

viktig del i det fortsatta arbetet med regionala bostadsfrågor och denna del 

av regionplanen har utvecklats och förtydligats. Region Skåne följer 

kommunernas arbete med bostadsförsörjningen bland annat som 

remissinstans för riktlinjer för bostadsförsörjning. Därigenom ges en 

löpande uppdatering om de bostadsförsörjningsfrågor som är aktuella för 

kommunerna och i vilka frågor kommunerna behöver regionala underlag 

och kunskapsgenerering.   

Regionplan för Skåne 2022–2040 redovisar i nuläget inte förslag till några 

bostadsförsörjningsmål, men det finns anledning att diskutera vad som är 

rimlig bostadsutveckling utifrån efterfrågan på en regional nivå. Analyser 

på detta område genomförs och är ett arbete som kan utvecklas i 

samverkan med kommunerna utifrån behov.  

7. Regionplanen behöver ge tydligare vägledning för bebyggelseutvecklingen, exempelvis för 

de utmaningar och intressekonflikter som kan följa med förtätning, då en majoritet av 

tillkommande bostäder under planperioden förväntas tillkomma så.  

Granskningshandlingen har justerats så att intressekonflikter synliggörs i 

avsnittet Utmaningar. I den tematiska fördjupningen har avsnittet 

Bebyggelseutveckling vidareutvecklats och tydliggjorts i förhållande till 

förtätning. Region Skåne har valt att i denna regionplan inte utveckla 

delarna om bebyggelseutveckling detaljerat utan att regionplanen hålls på 

en generell och strukturell nivå. Det kommer att behövas ett fortsatt 

utvecklingsarbete tillsammans med främst kommunerna för att en 

regionplan ska kunna gå in mer i detalj på utvecklingen av bebyggelsen i 

Skåne.  

8. Bebyggelseutvecklingen behöver hanteras utifrån ett klimatanpassningsperspektiv i 

enlighet med vad som krävs enligt såväl 2 kap. PBL som 6 kap. MB. Regionplanen anger 

för flera åtgärder att det kommer att krävas, men Länsstyrelsen menar att det i själva 

verket krävs redan nu, för att regionplanen ska verka för insatser som kan bidra till att 

minska länets klimatpåverkan och dess effekter.  

Klimatperspektivet är specifikt utpekat i lagstiftningen och har utvecklats 

genomgående i granskningshandling till Regionplan för Skåne 2022–2040. 

Exempelvis har kapitlet om planeringsförutsättningar utvecklats med 
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trenden för bland annat klimatpåverkande utsläpp och 

erosionsproblematiken längs Skånes kuster. Kapitlet har också utvecklats 

genom att utmaningen om att bevara den biologiska mångfalden, öka den 

lokala försörjningen och att planeringen behöver ha beredskap för olika 

klimatscenarier har synliggjorts. Vidare har den tematiska fördjupningen 

Bebyggelseutveckling förtydligats genom utvecklade planeringsprinciper 

och illustrationer liksom teman Transporter och Teknisk infrastruktur.   

9. Regionplanen behöver lägga större fokus på att verka för ett transporteffektivt samhälle 

där tillgänglighet även skapas utan transportarbete.  

Regionplanen lyfter fram att den digitala infrastrukturen kan bidra till ett 

minskat resande och pekar ut ett behov av att främja utbyggnaden av 

digital infrastruktur på landsbygden, där utmaningarna i Skåne avseende 

utbyggnad av bredbandsinfrastruktur framförallt finns. Region Skåne 

håller dock med om att det i fortsatt arbete med regional fysisk planering 

finns möjlighet att utveckla arbetet med såväl transporteffektivitet som 

kollektivtrafiknärhet ytterligare. Regionplanen tar avstamp i redan gjorda 

strategier såsom Strategi för ett hållbart transportsystem och Stationsnära 

läge 2.0 och Region Skåne avser att arbeta vidare utifrån dessa 

tillsammans med kommunerna och andra aktörer.  

10. Länsstyrelsen menar att begreppet kollektivtrafiknära läge bör förtydligas för att 

effekterna av hushållning med mark och minskad klimatpåverkan ska kunna uppnås.  

Inför granskningsskedet har en begreppsförklaring tillfogats planen där 

begreppet kollektivtrafiknära läge förtydligas med utgångspunkt från en 

definition som togs fram inom projektet Stationsnära läge 2.0 som var ett 

samarbetsprojekt mellan Region Skåne, Trafikverket Region Syd, 

Länsstyrelsen Skåne och kommunerna i Skåne och syftade till att lyfta 

fram gemensamma principer som bidrar till att stärka utvecklingen i 

stationsnära lägen, både för stationer med och utan spårbunden trafik.  

11. Regionplanen saknar en tydlig redovisning av hur allmänna intressen enligt 2 kap. PBL 

och 3 kap. MB tillgodoses. Av regionplanen framgår inte hur genomförandet påverkar 

möjligheten till skydd av stora opåverkade mark- och vattenområden enligt 3 kap. 2 § MB, 

eller ekologiskt särskilt känsliga områden och hur planen ska tillse att brukningsvärd 

jordbruksmark inte tas i anspråk.  

Planförslaget i sin helhet bygger på ambitionen att utveckla Skåne genom 

att stärka de allmänna intressena. De allmänna intressena omfattar alla 

tre hållbarhetsdimensionerna och planförslaget bygger på att dessa 

beaktas i den efterföljande planeringen. Planförslaget och dess 

utvecklingsinriktning om det flerkärniga Skåne, syftar till ett effektivt 

markutnyttjande som tar hänsyn till Skånes naturresurser.  

12. Vikten av att arbeta brett med energieffektiviseringar bör utvecklas, då efterfrågan på el 

förväntas öka i en tid av bred elektrifiering.  

Region Skåne arbetar aktivt med energifrågor i den regionala planeringen 

och dessa underlag har integrerats i tillämpliga delar i Regionplan för 

Skåne 2022–2040. Utvecklingsarbetet kopplat till energiområdet kommer 

att fortsätta i genomförandet och förtydligas där.  

Ett kontinuerligt arbete med energieffektivisering, exempelvis i företag, 

offentliga byggnader och miljonprogramsområden, visar ofta på påtagliga 

samhällsvinster, men påverkar ej den fysiska planeringen i någon större 

utsträckning. 

Region Skåne arbetar med energieffektiviseringar dels i det egna 

fastighetsbeståndet, dels genom insatser riktade till företag finansierade 

genom Klimatsamverkan Skåne. Region Skåne arbetar också med 
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elberedskap och tillförlitlig elförsörjning som en del av Skånes 

effektkommission.  

13. Ett regionalt utvecklings- och försörjningsperspektiv på elförsörjning gällande utbyggnad 

av förnybar elproduktion behövs.  

Region Skåne arbetar aktivt med energifrågor i den regionala planeringen 

och dessa underlag har integrerats i tillämpliga delar i Regionplan för 

Skåne 2022–2040. Granskningshandlingen har förtydligats avseende 

behovet av förnybar energiproduktion och kompletterats med en generell 

beskrivning av fler energibärare inom energisystemet i Skåne, bland annat 

vätgas, solenergi och återvunnen energi. Planeringsprincipen om 

utbyggnad av elnäten har preciserats och en ny planeringsprincip har 

tillkommit avseende utveckling av sol- och vindkraft. Utvecklingsarbetet 

kopplat till energiområdet kommer att fortsätta i genomförandet och 

förtydligas där.  

14. Kopplingen mellan tätorternas grönstruktur och övrig grön infrastruktur utifrån dess 

betydelse för såväl ekologiska samband som rekreationsvärden kan utvecklas.  

Kopplingen mellan naturområden och rekreation är av stor vikt och lyfts i 

planförslaget under avsnittet Grönstruktur. De utpekade grönområden och 

stråk som utgör den regionala grönstrukturen i regionplanen innefattar 

både rekreativa och ekologiska värden. Det finns ett värde i att visa 

rekreativa och ekologiska värden tillsammans även om de inte alltid 

sammanfaller då det kan skapas mervärden och synergier mellan de två 

som ökar samhällsnyttan. Friluftsvärdena redovisas även separat i ett nytt 

avsnitt för friluftsliv i granskningshandlingen. 

15. Regionplanen redovisar inte hur miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. MB ska följas.  

Miljökvalitetsnormerna för luft, buller och vatten redovisas i den 

strategiska miljöbedömningen vad gäller beskrivning av nuläge och status 

i Skåne. I regionplanen förs resonemang som går ut på att 

planeringsstrategier och planeringsprinciper inte ska försämra kvaliteten 

på luft, buller och vatten. Region Skåne bedömer att det ger större effekt 

om redovisning och bedömning av miljökvalitetsnormer görs i 

efterföljande planering istället för på regionplanens strategiska nivå. 

16. Innebörden och konsekvenserna av regionplanen behöver framgå. Den bör exempelvis 

kompletteras med ett mer långsiktigt tidsperspektiv och alternativ som inte enbart är 

framtagna ur ett tillväxtperspektiv, för att fånga konsekvenser kopplat till effekterna av 

vår klimatpåverkan och konsekvenserna för regionens ekosystemtjänster.  

Regionplanens innebörd och konsekvenser framgår av den strategiska 

miljöbedömningen och denna har utvecklats i granskningshandlingen. 

Tidsperspektivet har förtydligats. Den strategiska miljöbedömningen 

redogör för alternativ som kan övervägas vid fortsatt planering för ökad 

hållbarhet.  

Regionplanen vidareutvecklar den regionala utvecklingsstrategin Det 

Öppna Skåne 2030 kopplat till fysisk planering i Skåne och 

utvecklingsstrategin belyser Skånes roll som stark tillväxtmotor och 

exempelvis kopplingen till omställningen till en cirkulär ekonomi. 

Hushållning med mark och resurser är viktiga delar i en sådan 

omställning, vilket Regionplan för Skåne 2022–2040 förtydligar behovet av.  
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Yttrande från Länsstyrelsen Skåne 

Samrådsyttrande för Regionplan för Skåne 2022–2040 Er beteckning: 2019-RU000065 

  

Redogörelse för ärendet  

Region Skåne har skickat samrådsförslag för Regionplan för Skåne 2022–2040 (hädanefter 

kallad regionplanen, planförslaget eller planhandlingarna) till Länsstyrelsen på remiss. Krav på 

framtagande av regionplan enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900) 7 kap. infördes den 1 

januari 2019 för Region Stockholm och Region Skåne. Länsstyrelsen konstaterar att 

lagändringen innebär en ny PBLprocess för såväl Region Skåne, Länsstyrelsen Skåne och de 

skånska kommunerna. Länsstyrelsen och Region Skåne har haft en löpande dialog i fråga om 

regionplanering och välkomnar en fortsatt samverkan. Av planhandlingarna framgår att några 

av Skånes viktigaste utmaningar omfattar arbetet med att minska regionens klimatpåverkan, 

anpassa den till pågående klimatförändringar, öka Skånes självförsörjningsgrad på energi, 

gynna utvecklingen i hela regionen och hantera konkurrensen om marken i takt med bland 

annat tätortsutveckling, utvecklad transportinfrastruktur och stärkt grön infrastruktur. 

Planhandlingarna lyfter också vikten av samverkan, samordning och kunskapshöjning för att 

hantera dessa utmaningar. Regionplanens tidshorisont är angiven för perioden 2022–2040. 

Fram till 2040 förväntas regionen Skåne växa med 250 000 nya invånare och regionplanen visar 

att det är i sydvästra Skåne som en majoritet av de nya bostäderna ska tillkomma, att mer än 

hälften av de nya bostäderna bör tillkomma genom förtätning samt att kollektivtrafiken är 

strukturbildande för bebyggelseutvecklingen. 

Roller och ansvar 

Länsstyrelsen delar Region Skånes syn på vikten av samverkan, samordning och 

kunskapshöjning för att hantera de utmaningar Skåne står inför. Länsstyrelsen och Region 

Skåne har flera tangerande ansvarsområden med koppling till viktiga frågor i den regionala 

planeringen och har många pågående projekt och processer kring dessa. Med regionplaneringen 

enligt PBL har Länsstyrelsen och Region Skåne nu ytterligare roller och ansvar gentemot 

varandra och gentemot kommunerna. Länsstyrelsen ser behov av en utökad dialog kring dessa 

roller och kring våra respektive ansvar inom viktiga fokusområden. Ett gemensamt 

förtydligande av dessa förbättrar förutsättningarna för att ge relevant stöd för kommunerna i 

deras planering och investeringsbeslut rörande arbete för att utveckla hållbara samhällen och 

näringsliv, i den pågående omställningen för att minska vår klimatpåverkan, samt för att rusta 

Skåne för förändrade utmaningar och risker. 

Pågående processer och nya planeringsunderlag 

Länsstyrelsen arbetar med flera planeringsunderlag med relevans för regionplanen. Dessa 

kommer inte att vara klara för Region Skåne att ta ställning till i denna regionplan och får 

användas inom ramen för den fortsatta regionplaneringen. Nedan listas några av de 

planeringsunderlag som kan bli viktiga att ta hänsyn till i det fortsatta arbetet:  

 Reviderad Regional naturvårdsplan publiceras hösten 2021 av Länsstyrelsen  

 Arbete pågår med nytt regionalt åtgärdsprogram för miljömålen och miljödimensionen 

av Agenda 2030. Det nya åtgärdsprogrammet, som har programperioden 2021–2025, 

går ut på en bred remiss under våren och förväntas beslutas i slutet av detta år. 

Upplägget kommer vara förändrat sedan skånska åtgärder för miljömålen 2016–2020, 

nu tas endast de åtgärder med som inte lyfts i andra regionala styrdokument.  

 Regional materialförsörjningsplan, framtagande pågår.  

 Riskhanteringsplaner, samråds och beslutas under 2021.  

Länsstyrelsen arbetar även med ett regeringsuppdrag tillsammans med Länsstyrelsen Stockholm 

med syftet att beskriva ändamålsenliga arbetsmetoder för länsstyrelserna inom ramen för 

regionplaneringen. Även inom detta uppdrag har Länsstyrelsen och Region Skåne en dialog om 

den pågående regionplaneprocessen.  

Sammanfattning av synpunkter 

Länsstyrelsen utgår i detta samrådsyttrande från de punkter i lagstiftningen som anger vad en 

regionplan ska ge vägledning för samt innehålla. I det kommande granskningsskedet av 
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regionplanen kommer Länsstyrelsens fokus istället ligga på de frågor där Länsstyrelsen har en 

överprövande roll gentemot kommunerna i deras fysiska planering i enlighet med PBL 7 kap 5 

§ som hänvisar till PBL 3 kap 16 §.  

Länsstyrelsen har förståelse för att den första regionplanen inte kommer kunna greppa eller gå 

på djupet i alla frågor utifrån den satta tidplanen. Länsstyrelsens synpunkter och rådgivning ska 

ses som inspel såväl på planhandlingarna som till det fortsatta arbetet med regionplanering.  

Länsstyrelsen menar att det är angeläget för Skåne att få en vägledande regionplan, då många 

av regionens utmaningar inte kan lösas av enskilda kommuner utan kräver samverkan och 

lösningar på regional nivå. Länsstyrelsen bidrar i sammanhanget med erfarenhet utifrån bland 

annat plan- och bygglagen, miljöbalken, kommunernas fysiska planering samt med det statliga 

perspektivet. 

Länsstyrelsen konstaterar inledningsvis att planhandlingen är enkel att följa och att upplägget 

fungerar väl som ett samlande PBL-dokument för vägledning i efterföljande planering. Många 

viktiga förutsättningar och frågor lyfts i planhandlingarna. Länsstyrelsen värdesätter exempelvis 

den vikt som lagts vid friluftslivets betydelse samt det fokus som getts för att lyfta social 

hållbarhet och orättfärdiga skillnader i människors livsvillkor. Länsstyrelsen bekräftar också 

vikten regionplanen lägger vid att planera utifrån vattnets avrinningsområden och öka markens 

vattenhållande förmåga i syfte att bidra till att minska effekterna av klimatförändringarna samt 

rena vattnet, liksom vikten av en sammanhållen grön infrastruktur som bör skyddas och 

utvecklas. Ambitionen att värna den oexploaterade kusten är också viktig. Inom 

transportinfrastrukturen ser Länsstyrelsen positivt på bland annat ambitionen att föra över en 

större del av transittrafiken till järnväg och sjöfart och kopplingen till regionens trafik-

försörjningsprogram. 

Länsstyrelsen menar att följande aspekter behöver kompletteras och utvecklas i det fortsatta 

arbetet.  

 Regionplanen är övergripande och dess konsekvenser går inte att bedöma. Det behövs 

vägledning och ställningstagande för viktiga regionala utmaningar.  

 Regionplanen bör synliggöra intressekonflikter och ge vägledning för hur dessa kan 

hanteras. 

 Länsstyrelsen efterlyser en röd tråd från vision och strategier till 

planeringsprincipernas vägledning och genomförande. 

 Regionplanen saknar vägledning för frågan om markhushållning i regionen. 

 Regionplanen saknar ett markhushållningsperspektiv för hur verksamhetsmark och 

näringslivsutveckling ska kunna ske inom ramen för ett hållbart samhälle. 

 Regionplanen redovisar inte hur Skånes riksintressen enligt 3 och 4 kap. MB ska 

tillgodoses. Länsstyrelsen efterfrågar en strategisk användning av riksintressena som 

kopplas till regionens utvecklingsstrategi.  

 Regionplanen behöver tydligare beskriva bostadsbehovet och ange ett tydligare grepp 

för insatser som kan bidra till att det långsiktiga behovet av bostäder kan tillgodoses.  

 Regionplanen behöver ge tydligare vägledning för bebyggelseutvecklingen, 

exempelvis för de utmaningar och intressekonflikter som kan följa med förtätning, då 

en majoritet av tillkommande bostäder under planperioden förväntas tillkomma så.  

 Bebyggelseutvecklingen behöver hanteras utifrån ett klimatanpassningsperspektiv i 

enlighet med vad som krävs enligt såväl 2 kap. PBL som 6 kap. MB. Regionplanen 

anger för flera åtgärder att det kommer att krävas, men Länsstyrelsen menar att det i 

själva verket krävs redan nu, för att regionplanen ska verka för insatser som kan bidra 

till att minska länets klimatpåverkan och dess effekter.  

 Regionplanen behöver lägga större fokus på att verka för ett transporteffektivt 

samhälle där tillgänglighet även skapas utan transportarbete. 

 Länsstyrelsen menar att begreppet kollektivtrafiknära läge bör förtydligas för att 

effekterna av hushållning med mark och minskad klimatpåverkan ska kunna uppnås. 

 Regionplanen saknar en tydlig redovisning av hur allmänna intressen enligt 2 kap. 

PBL och 3 kap. MB tillgodoses. Av regionplanen framgår inte hur genomförandet 
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påverkar möjligheten till skydd av stora opåverkade mark- och vattenområden enligt 3 

kap. 2 § MB, eller ekologiskt särskilt känsliga områden och hur planen ska tillse att 

brukningsvärd jordbruksmark inte tas i anspråk. 

 Vikten av att arbeta brett med energieffektiviseringar bör utvecklas, då efterfrågan på 

el förväntas öka i en tid av bred elektrifiering.  

 Ett regionalt utvecklings- och försörjningsperspektiv på elförsörjning gällande 

utbyggnad av förnybar elproduktion behövs. 

 Kopplingen mellan tätorternas grönstruktur och övrig grön infrastruktur utifrån dess 

betydelse för såväl ekologiska samband som rekreationsvärden kan utvecklas. 

 Regionplanen redovisar inte hur miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. MB ska följas. 

 Innebörden och konsekvenserna av regionplanen behöver framgå. Den bör exempelvis 

kompletteras med ett mer långsiktigt tidsperspektiv och alternativ som inte enbart är 

framtagna ur ett tillväxtperspektiv, för att fånga konsekvenser kopplat till effekterna av 

vår klimatpåverkan och konsekvenserna för regionens ekosystemtjänster.  

Mål, planer program 

Länsstyrelsen förstår att Region Skåne har haft ambitionen att hålla nere redovisningen av 

antalet måldokument, men menar att följande nationella mål är av sådan vikt att de bör 

redovisas under rubriken Mål, planer och program tillsammans med en bedömning av hur 

regionplanen förhåller sig till dem. Anledningen är att dessa beslutade måldokument visar på en 

röd tråd av bred politisk vilja som regionplanen kan förväntas ta sin utgångspunkt i. 

Länsstyrelsen menar att politik för gestaltad livsmiljö kompletterar dessa mål, men inte ersätter 

dem. 

 

Exempelvis kan de nationella kulturmiljömålen och folkhälsomålen kopplas till den regionala 

utvecklingsstrategin ”Att vara delaktig i samhället och engagera sig i den gemensamma 

framtiden är en självklarhet.” Folkhälsomålen och friluftslivsmålen visar också tydligt på 

betydelsen av tillgången för natur för människan och den tätortsnära miljöns betydelse. På 

motsvarande sätt ser Länsstyrelsen att det är relevant att koppla regionplanen till Den nya 

samlade jordbrukspolitiken (CAP), En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder, 

Nationell strategi för en hållbar vindkraftsutbyggnad, Jämställdhetspolitiska målen och Mål för 

funktionshinderpolitiken. 

 

Länsstyrelsen värdesätter att såväl Klimat- och energistrategi för Skåne och skånska åtgärder 

för miljömålen finns angivna som måldokument på regional nivå. Även följande regionala mål 

och strategier är relevanta att ta stöd i Den regionala handlingsplanen för klimatanpassning, 

Den regionala livsmedelsstrategin, Den regionala jämställdhetsstrategin Ett jämställt Skåne, 

Skånsk skogsstrategi, Naturvårdsstrategi för Skåne och Handlingsplanen för grön infrastruktur.  

 

Det långsiktiga behovet av bostäder 

Av PBL 7 kap. 1 § framgår att regionen ska verka för insatser som kan bidra till att det 

långsiktiga behovet av bostäder kan tillgodoses.  

 

Bostadsförsörjning 

Det regionala bostadsbehovet beskrivs i regionplanen kortfattat med att Skånes befolkning fram 

till 2040 förväntas växa med 250 000 nya invånare. Länsstyrelsen kan inte av regionplanen 

utläsa att regionen har tagit hänsyn till kommunala riktlinjer för bostadsförsörjning, vilket är ett 

lagkrav enligt PBL 7 kap. 3 §, andra punkten, och menar att planhandlingarna är vaga utifrån 

det regionala bostadsförsörjningsbehovet. Vägledning för kommunerna i deras arbete med att ta 

fram riktlinjer för bostadsförsörjning och i arbetet med översiktsplanering behöver utvecklas i 

det kommande arbetet. 

 

Stöd kan tas i det material som finns om behov och efterfrågan på nya bostäder i länet för att 

utifrån det utforma vägledning till kommunerna. Exempel på underlag kan vara demografiskt 

behov av nya bostäder, köpkraft för nya bostäder, begränsad ekonomi och trångboddhet och 

historiskt eller prognostiserad tillväxt av nya invånare samt skillnaderna inom Skåne på 

kommunnivå.  
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Ett grundläggande syfte med samhällsplaneringen är att säkerställa alla invånares rätt till en 

tillfredställande levnadsstandard, här ingår rätten till bostad. Rättigheten har en central 

betydelse för andra rättigheter. Om man inte har en lämplig bostad riskerar man sin hälsa, sin 

utbildning, sitt arbete, sitt privatliv, sin rösträtt och sina fritidssysselsättningar. Det är därför 

viktigt att det finns och planeras bostäder som är överkomliga för alla. 

 

Avsnittet Bostadsförsörjning kan med fördel kompletteras med en tydligare social 

hållbarhetsdimension. Den ekonomiska ojämlikheten har ökat i Skåne vilket påverkar 

kommunernas möjligheter liksom utvecklingen i regionen i stort. Ojämlikheterna mellan och 

inom kommuner ökar och i arbetet med jämlik hälsa ser Länsstyrelsen att de socioekonomiska 

klyftorna påverkar barn och ungas uppväxtvillkor negativt. Skåne är det län som har flest andel 

fattiga invånare i Sverige och där trångboddheten ökar. 

 

Minska länets klimatpåverkan och dess effekter 

Av PBL 7 kap. 1 § framgår att regionen ska verka för insatser som kan bidra till att minska 

länets klimatpåverkan och dess effekter.  

 

Transporter 

Länsstyrelsen menar att regionplanen med fördel tydligare kan beskriva att transporter är 

Skånes största utsläppskälla av koldioxid. För att minska regionens klimatpåverkan från 

transporter, genom ett minskat behov av dem, styr och koncentrerar regionplanen 

bebyggelseutvecklingen till kollektivtrafiknära lägen och befintlig ortsstruktur. 

 

Transporteffektivt samhälle  
Region Skåne har sedan tidigare tagit fram en färdmedelsfördelning för gods- och 

persontransporter till år 2050 för att klara omställningen till ett hållbart transportsystem. Målet 

innebär för persontransporter att fler behöver cykla, gå och åka kollektivt samt att en större 

andel av godstrafiken flyttas över till sjöfart och järnväg. 

 

För persontransporterna innebär det i grunden att regionen planerar för ett så kallat 

transporteffektivt samhälle. Begreppet ställer frågan om transporter på sin spets, för Skåne 

handlar det om att en betydligt större andel av befolkningen, framför allt i den tätbebyggda 

sydvästra delen, behöver byta transportkilometer med bil till cykling, gång och 

kollektivtrafikresor och med digitala tjänster som möter upp människors behov. Det innebär 

också förbättrade logistiklösningar och att olika trafikslag används på ett effektivare sätt 

tillsammans.  

 

Fokus på tillgänglighet istället för ökad rörlighet, mobilitet och transporter kan bidra till att hitta 

kostnadseffektiva och energieffektiva lösningarna i planeringen av markanvändning och 

transportsystemet. Behovet av framtida arbetsresor bör i sammanhanget också analyseras i 

konsekvensbeskrivningen utifrån digitaliseringens ökade möjligheter.  

 

I det fortsatta arbetet är det angeläget att beakta vilka ytterligare möjligheter som finns för att 

genom fysisk planering bidra till att minska den relativa attraktiviteten för energiintensiva 

trafikslag som bil, lastbil och flyg. 

 

Precis som regionplanen anger behöver hållbara transportsätt genomgående prioriteras i 

utformning av bebyggelse och trafikinfrastruktur, såsom gång och cykel. Regionplanen har 

fokus på förtätning av bebyggelsestrukturen, men även trafikinfrastruktur kan omformas och 

omdisponeras, exempelvis genom omvandling av bilkörfält till cykel- eller 

kollektivtrafikkörfält.  

 

Kollektivtrafiknära läge 
Regionplanen saknar tydliga prioriteringar och vägledning när det gäller bebyggelseutveckling i 

kollektivtrafiknära lägen. Planhandlingarna anger ingen definition på vad ett kollektivtrafiknära 

läge är, men i konsekvensbeskrivningen hänvisas till definitionen i PM Stationsnära läge 2.0. 

Om det är denna definition, och därmed prioritering, som avses med kollektivtrafiknära läge 

menar Länsstyrelsen att även turtäthet och restidskvot för bil och kollektivtrafik bör vägas in i 

begreppet utöver avstånd till hållplats eller station. Anledningen är att för att dessa utbyggnader 
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ska bidra till en minskning av regionens klimatpåverkan, så behöver det styrningen till det 

kollektivtrafiknära läget också handla om kvaliteten på kollektivtrafiktjänsten, inte bara läget. 

När det gäller avstånd bör även den faktiska sträckan genom exempelvis GIS-analys framhållas 

då detta avstånd kan skilja sig mycket från fågelvägen. Kartan över kollektivtrafiknoder för 

strategisk bebyggelseutveckling bör omfatta en redovisning av planerade superbusstråk för att 

redovisa planeringsförutsättningarna för framtida kollektivtrafiknära lägen. En ytterligare 

aspekt i sammanhanget är om föreslagen utbyggnad är placerad i lägen med god service, 

exempelvis förskolor, skolor och livsmedelsbutiker. En sådant servicenära läge kan också ge 

underlag för vägledning för hur bebyggelseutvecklingen ska kunna prioriteras i syfte att uppnå 

ett transporteffektivt samhälle.  

 

Beslutade satsningar och föreslagna nya förbindelser 
Regionplanen pekar ut två nya fasta förbindelser över Öresund för att möta det förväntade 

ökade gods- och persontrafiksflödet från och till Europa. Länsstyrelsen menar att dessa 

förbindelser endast bör pekas ut i Strukturkartan och inte på markanvändningskartan med 

tidshorisont till 2040. Det är angeläget att regionen verkar för hållbar tillgänglighet för dessa 

gränsöverskridande person- och godstransporter. Här blir regionens målsättning om 

färdmedelsfördelning för persontrafik och att flytta över en större andel av godstrafik från väg 

till järnväg och sjöfart viktig vägledning. Den nya infrastrukturen ska inte riskera att öka 

andelen transporter på väg eller leda till inducerad trafik. I konsekvensbeskrivningen behöver 

de föreslagna nya förbindelserna och de effekter som de kan väntas få i termer av 

miljökonsekvenser och kraftigt strukturerande effekter för Skåne och kringliggande regioner 

analyseras och beskrivas. Ökad kapacitet för bil- och lastbilstrafik ökar attraktiviteten hos dessa 

trafikslag och därmed ökar detta trafikarbete vilket skulle motverka möjligheterna att nå klimat- 

och miljömål.  

 

Ett antal ”viktiga transportinfrastrukturstråk” har lyfts fram (s 46) men det framgår inte på vilka 

grunder dessa har pekats ut och Länsstyrelsen menar att det kan förtydligas. 

 

Förnybara drivmedel 
Länsstyrelsen menar att olika stödfunktioner för användning av förnybara drivmedel bör lyftas 

då de är av regional betydelse för omställningen till fossilfria drivmedel. Det gäller exempelvis 

depåer för bussar och lastbilar, nya tankstationer för vätgas, flytande biogas, 

laddningsmöjligheter eller funktioner som i någon mån samordnas med befintliga tankstationer. 

Här kan framtida markanspråk för dessa anläggningar beskrivas.  

 

Framtida infrastruktur 
Länsstyrelsen menar att framtida infrastruktur, som inte är beslutad eller fullt ut finansierad, det 

gäller exempelvis nya Öresundsförbindelser, ny stambana och dubbelspårsutbyggnad på 

Skånebanan och Ystadbanan, inte bör redovisas på markanvändningskartan. För ny stambana 

Hässleholm-Lund ianspråktar de sex lokaliseringsalternativen stora ytor och riskerar att hindra 

samhällsutvecklingen inom dessa delar av Skåne under lång tid. 

 

Ny stambana Hässleholm-Lund planeras i ny sträckning genom ett antal kommuner. 

Infrastruktursatsningen innebär både utmaningar och möjligheter för den regionala utvecklingen 

och Länsstyrelsen menar att regionplanen med fördel kan belysa detta. Detta är ett viktigt 

planeringsunderlag inom planperioden och behöver redovisas förslagsvis med en egen karta och 

tillsammans med övrig framtida infrastruktur på Strukturkartan. Tidigast 2023 kommer 

regeringsbeslut i frågan om valt lokaliseringsalternativ inklusive stationslägen. 

 

Bebyggelsestruktur 

Regionplanen beskriver att det är i sydvästra Skåne som en majoritet av nya bostäder kommer 

att tillkomma och att mer än hälften av dem bör tillkomma genom förtätning. Kollektivtrafiken 

är strukturbildande för bebyggelseutvecklingen.  

 

Länsstyrelsen saknar vägledning för hur kommunerna, framför allt i sydvästra Skåne, ska möta 

den stora befolkningsökningen på ett hållbart sätt. Här finns en stor mängd intressekonflikter 

och Länsstyrelsen menar att regionplanen behöver synliggöra fler av dem. Det kan exempelvis 

gälla boendesegregation, grönstruktur, kulturmiljövärden, förorenad mark, buller, risk, 
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minskade möjligheter för verksamheters utveckling eller hur samhällsviktiga funktioner ska 

utvecklas i takt med bostadsbyggandet. Dessa frågor är relevanta för hela Skåne, men blir 

särskilt viktiga att ge vägledning för i de delar av Skåne där trycket är särskilt uttalat och 

intressekonflikterna störst.  

 

Regionplanen anger ”Stärk den befintliga ortsstrukturen i hela Skåne” och ”Prioritera 

bebyggelse i kollektivtrafiknära lägen.” Länsstyrelsen menar att detta är otillräckligt och att det 

exempelvis är otydligt vad ringarna runt varje stationsort representerar när det gäller framtida 

bebyggelseutveckling. En tydligare prioritering mellan orterna avseende 

bebyggelseutvecklingen kan behöva göras. 

 

Landsbygd 

Länsstyrelsen bekräftar den roll som regionplanen beskriver för landsbygden (s 

28): ”Landsbygdens roll ska lyftas, inte bara i relation till det urbana utan som en självständig 

och central drivkraft. En livskraftig landsbygd är en förutsättning för att man ska kunna bo, 

verka och leva i hela Skåne.” 

Länsstyrelsen menar dock att landsbygdsperspektivet kan utvecklas. Den största delen av 

bebyggelseutvecklingen beräknas ske i det tättbefolkade sydvästra Skåne. I flera avsnitt av 

regionplanen framställs östra delen av Skåne som en utmaning framöver gällande 

försörjningskvot grundat på prognosticerad demografi och utbildningsnivå. Länsstyrelsen 

menar att det är av stor vikt att samtliga delar av Skåne och dess kommuner beskrivs i 

regionplanen, med utgångspunkt från egna sina värden, inte enbart utifrån hur de bidrar till 

andra kommuners utveckling. Länsstyrelsen efterlyser vägledning som ger stöd för regionens 

olika landsbygdsområden utifrån innovation kopplat de areella näringarnas resurser, 

urbanisering, livsmiljöer, digitalisering och klimatutmaningar.  

 

Regionplanen behöver adressera dessa frågor ur ett framåtsyftande perspektiv för att stärka 

regionens robusthet. I sammanhanget kan alternativa framtidsscenario kopplat till landsbygden 

vara relevant att lyfta i regionplanen. Att människor har goda möjligheter att bo på landsbygden 

och bedriva verksamheter kopplade till landskapet är en förutsättning för flera av de värden och 

funktioner som landsbygden står för. 

 

Delregionala perspektiv 
Relationen mellan större tätorter och omland kan med fördel beskrivas utifrån mer delregionala 

perspektiv. Regionplanen kan tydligare beskriva vad som kan stötta utvecklingen i 

delregionerna, till exempel regionala kärnan Ystad med omland. Regionplanen lyfter att 

kollektivtrafiken Malmö-Ystad-Simrishamn har kapacitetsbrist men vilka prioriteringar som 

kan krävas på en regional nivå för en viss utveckling, och konsekvenserna av om den inte sker, 

framgår inte. 

 

Länsstyrelsen konstaterar att fler frågor kan behöva vägledning på en delregional eller 

geografiskt mer specifik nivå, exempelvis rörande bebyggelseutveckling, näringslivsutveckling 

och besöksnäring.  

 

Digital infrastruktur 

Länsstyrelsen värdesätter det fokus som lagts vid digital infrastruktur samt vikten av robusthet 

och säkerhet för den. Digital tillgänglighet är en fråga om jämlikhet och Länsstyrelsen bekräftar 

vikten av att, som regionplanen anger, ”det inte skapas digitala klyftor mellan stad och 

landsbygd”. Den digitala infrastrukturen är också en viktig faktor för att skapa tillgänglighet 

och bidrar därigenom till en minskad klimatpåverkan. Digital uppkoppling behöver vara en 

självklar del i fysisk planering och att den lyfts som del av den tekniska infrastrukturen i 

regionplanen är ett viktigt budskap. 

 

Det finns fortfarande många permanenta hushåll i Skåne som inte erbjudits snabb uppkoppling. 

I det fortsatta arbetet vore det värdefullt att regionen tar fram en uppdaterad bredbandsstrategi 

för Skåne, för att ytterligare stödja kommunerna i deras arbete. Även en utökad samverkan 

mellan regionen, Länsstyrelsen, kommunerna och nätägarna behövs och den samverkan som 

skett under 2021 inom ramen för bredbandsstödet från Post-och telestyrelsen är en god början. 
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Hantera fler risker 
Regionplanen är huvudsakligen inriktad på fysisk digital infrastruktur, framförallt på fiber. 

Regionen bör överväga att i sitt fortsatta arbete även uppmärksamma kringliggande fysiska 

system, nätverk och anläggningar, exempelvis för IT-drift, samt digitala tjänster och mjukvara, 

som också är viktiga faktorer i den digitala infrastrukturens funktionalitet och säkerhet. Bland 

annat för att olika samhällsfunktioner blir alltmer beroende av den digitala infrastrukturen 

såsom leveranser inom dricksvattenförsörjning, varulogistik, sjukvård och andra 

samhällsviktiga verksamheter. Det finns ett övergripande behov av att hantera digitala risker 

genom att koordinera och samordna planering mellan regionens arbete kring fiberutbyggnad 

och andra aktörer inom regionen, deras säkerhetsarbete och behov. 

 

Länsstyrelsen konstaterar avslutningsvis att digital tillgänglighet är en fråga om jämlika villkor 

och att detta perspektiv med fördel kan utvecklas. 

 

Vatten och klimatanpassning  

Länsstyrelsen bekräftar regionplanens planeringsprinciper för havet och kusten. Dessa belyser 

värdet av Skånes oexploaterade kuststräckor och av den biologiska mångfalden i havet. 

Länsstyrelsen delar regionens bedömning inte minst i perspektivet av ett förändrat klimat.  

 

Regionplanen har en viktig roll som vägledande dokument för att minska de negativa effekterna 

av klimatförändringarna. Det gäller flertalet frågor med regional betydelse som 

dricksvattenförsörjning, stigande havsnivåer, skyfallshantering, hantering av värmeböljor, 

framtida livsmedelsförsörjning samt natur- och kulturvärden. 

 

Effekterna av klimatförändringarna är delvis redovisade i regionplanen. Ett flertal av 

planeringsprinciperna innehåller övergripande texter. Länsstyrelsen ser att dessa bör kopplas till 

kvantifierbara mål, indikatorer eller rekommendationer för att kunna vara vägledande i 

kommunernas planering men också för att möjliggöra uppföljning av utvecklingen över tid. 

Detta har betydelse för att i den fysiska planeringen kunna identifiera vilka geografiska 

områden som behöver hantera vilka klimatförändringar och för att långsiktigt kunna ta ställning 

till både befintlig som förändrad markanvändning.  

 

Länsstyrelsen menar att klimatanpassning av kustområdena även innebär att man måste avsätta 

reträttmarker även för naturområden såsom exempelvis strandängar som utgör hotade 

naturtyper som också påverkar av klimatförändringarna. 

 

Klimatanpassad bebyggelseutveckling 
Länsstyrelsen bedömer att regionplanen tydligare behöver beskriva utmaningarna som är 

kopplade till att klimatanpassa bebyggelse. Exempelvis är det angeläget att 

planeringsprinciperna kompletteras med att det finns ett stort behov av 

magasineringsmöjligheter för det dagvatten som alstras vid exploatering. Planeringsprinciperna 

för tätorternas grönstruktur hänger ihop med möjligheterna för anpassning till ett förändrat 

klimat. Planeringsprincipen ”Förtäta städer och tätorter med hänsyn till befintlig park och 

naturmark. Grönytor bör inte exploateras där det är brist och förlorade blågröna värden bör 

kompenseras” är viktig. Länsstyrelsen menar att ambitionsnivån behöver höjas för att klara 

framtida utmaningar med värmeböljor och ökade dagvattenmängder. Flera skånska tätorter har 

redan idag stora problem att hantera dagvatten vid kraftig nederbörd och för att klara 

utmaningarna behöver arealen grönytor öka i tätorterna.  

 

När det gäller att minska effekterna av Skånes klimatpåverkan har Länsstyrelsen tagit fram 

Regional handlingsplan för klimatanpassning för Länsstyrelsen Skåne 2020–2024. Den 

nuvarande handlingsplanen kan tillsammans med den tidigare handlingsplanen tjäna som 

inspiration för insatser som behöver genomföras på regional nivå för att vi gemensamt ska 

kunna anpassa Skåne till ett förändrat klimat.  

 

Länsstyrelsen har i flera år deltagit i EU-projektet Building with Nature. Inom ramen för detta 

projekt finns nu ett stort kunskapsunderlag3 som visar hur naturbaserade åtgärder kan bidra till 

att motverka effekterna av ökad risk för översvämning och erosion.  
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Översvämning och erosion 

Regionplanen ger inte vägledning eller riktlinjer för hur bebyggelseutveckling avses ske i 

riskområden för översvämning och erosion i Skåne. Samtliga skånska kustkommuner har i sina 

översiktsplaner tagit fram vägledningar för att minska och undvika risker för översvämning och 

erosion längs kusten. Regionplanen kan med fördel samordna och ta ställning till kommunernas 

vägledningar för att stärka möjligheterna att befintlig och planerad bebyggelse och infrastruktur 

kan anpassas till ett förändrat klimat.  

 

En av planeringsprinciperna för klimatanpassad bebyggelseutveckling anger ”Arbeta 

tillsammans för gemensam kunskapsuppbyggnad. För att hantera utmaningar med höjda 

vattennivåer, erosion och översvämning behövs strategiska och samordnade insatser på lokal 

nivå, med vägledning och stöd från regional och nationell nivå.” Länsstyrelsen delar denna 

bedömning men menar att det med stöd av befintligt underlag finns goda möjligheter att redan 

nu ge tydligare vägledning på regional nivå i frågorna. 

 

Sju områden längs den skånska kusten är utpekade av Myndigheten för Samhällsskydd och 

Beredskap (MSB) som riskområden enligt översvämningsdirektivet. Det är 

Falsterbo/Höllviken, Helsingborg, Kristianstad/ Åhus, Landskrona, Malmö, Trelleborg och 

Ystad som alltså har identifierats som områden med betydande översvämningsrisk. 

Länsstyrelsen arbetar med att ta fram riskhanteringsplaner för dessa områden i samråd med 

kommuner och andra aktörer.  

Riskhanteringsplaner och åtgärder kommer samrådas under 2021 och planeras antas i december 

2021. Därefter kommer åtgärderna i riskhanteringsplanerna att vara vägledande för berörda 

kommuner och aktörer och detta är relevant att arbeta in i regionplanen. Mer information finns i 

MSB:s risk- och hotkartor. 

 

Länsstyrelsen har tillsyn över kommunernas detaljplanering och det finns praxis om vilka 

kriterier som är lämpliga att använda för att bebyggelse ska lokaliseras till mark som är lämplig 

för ändamålet med hänsyn till risk för översvämning. För dessa kriterier har Länsstyrelsen följt 

Boverkets tillsynsvägledning för Länsstyrelserna. I korthet innebär kriterierna att ny 

sammanhållen bebyggelse, större riskobjekt eller bebyggelse med samhällsviktig verksamhet 

som grundregel bör lokaliseras över beräknad högsta nivå för sjöar och hav eller nivån för 

beräknat högsta flöde i vattendrag. Effekten av ett förändrat klimat under bebyggelsens 

förväntade livslängd behöver beaktas. Detta innebär för havet att högsta beräknade 

havsvattenstånd kombineras med framtida scenarier för medelvattennivån som utgår från övre 

percentilen enligt IPCC:s klimatscenario RCP 8.5. Även MSB:s hotkartor bygger på dessa 

antaganden. För bebyggelsens förväntade livslängd menar Länsstyrelsen att ett längre 

tidsperspektiv än år 2100 bör tillämpas. 

 

Skåne och Halland delar utmaningar avseende översvämning och erosion till följd av förhöjda 

medelvattennivåer i havet och har sedan 2018 samarbetsplattformen Regional kustsamverkan. 

Inom samarbetet har en rad kunskapsunderlag tagits fram som kan vara användbara för att göra 

ställningstaganden kring hur Skåne ska kunna hantera ny och befintlig bebyggelse och 

infrastruktur i ett förändrat klimat. 

 

För att undvika bebyggelse i riskområden för översvämning i inlandet av Skåne finns underlag i 

form av MSB:s översvämningskarteringar för ett flertal vattendrag.6 Detta underlag kan med 

fördel kombineras med kartunderlag som Länsstyrelsen tillhandahåller i karttjänsten Vatten och 

klimat7 med tillhörande användarguide. 

 

Regionplanen lyfter fram riskerna med ökad erosion längs Skånes kust idag och i ett förändrat 

klimat. I bilagor till regionplanen redovisas ett viktigt planeringsunderlag för dessa frågor i 

form av Sveriges Geologiska Undersöknings kartvisare Skånestrand. Länsstyrelsen 

uppmärksammar regionen på att detta kunskapsunderlag har kompletterats med underlag i form 

av två rapporter som ger ökad kunskap inom området.9 Utöver detta finns nationellt 

planeringsunderlag för ras, skred och erosion. 

 

Länsstyrelsen bekräftar vikten av planeringsprincipen (s 82) ”Värna den oexploaterade kusten 

för dess värden för naturvård, rekreation, friluftsliv, besöksnäring och identitet som en 

gemensam resurs för hela Skåne. Det är också viktigt att ge utrymme för kustnära våtmarker 
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och strandängar som kan översvämmas och mildra erosion.” Länsstyrelsen redovisar i rapporten 

Verktyg för sandvolymer och erosionskänslighet områden med sand längs den skånska kusten 

som saknar samlad bebyggelse och infrastruktur inom ett avstånd 300 m från strandlinjen. 

Länsstyrelsen menar att dessa områden har en potential att lämnas för fri utveckling av en 

stigande havsnivå så att de naturliga processerna kan få verka och ge utrymme för sandstränder 

även i framtiden. Det är därför angeläget att exploatering undviks i dessa områden. 

 

Regionala frågor av betydelse för länets fysiska miljö 

Av PBL 7 kap. 1 § framgår att regionen ska utreda regionala frågor av betydelse för länets 

fysiska miljö. 

 

Hushållning med mark 

Två av regionplanens övergripande placeringsstrategier anger ”Växa effektivt med en 

balanserad och hållbar mark- och vattenanvändning” och ”Planera för en god miljö och en 

hållbar resursanvändning.” I efterföljande planeringsprinciper saknar dock Länsstyrelsen 

vägledning för hur de intressekonflikter som kan uppstå ska hanteras. Hur mycket eller hur lite 

exploatering av jordbruksmark kan anses vara ”hållbart” och vilka är målkonflikterna? För, som 

regionen skriver, ”När regionen utvecklas och befolkningen växer blir trycket på markens 

användning allt högre. Det ställer krav på hur vi planerar för nya bostäder, verksamheter och 

infrastruktur.” (s 51).  

 

I konsekvensbeskrivning saknas konkretiseringar av vad konsekvenserna kan bli om X antal 

hektar jordbruksmark försvinner fram till 2040 eller hur förtätning påverkar människor och 

miljö och vad samhällskostnaden blir kopplat till minskad livsmedelsproduktiv mark. 

Länsstyrelsen konstaterar att det i regionplanen finns ett utvecklingsperspektiv, men att ett 

bevarandeperspektiv saknas. Hushållningsperspektivet behöver stärkas i det fortsatta arbetet då 

trycket på den skånska jordbruksmarken redan är mycket högt. I sammanhanget konstaterar 

Länsstyrelsen att Jordbruksverket kommer med en ny kartläggning av andel exploaterad 

jordbruksmark åren 2015–2020 i maj 2021. 

 

I den tematiska fördjupningen Blågrön infrastruktur under Landskap, jordbruk och skogsbruk 

anges planeringsprincipen: ”Hushålla med Skånes värdefulla jordbruksmark.” Till denna finns 

också en kartbild av den gamla jordbruksmarks-klassificeringen från 1970-talet. Länsstyrelsen 

menar att användningen av klassificeringskartan, liksom av ordet värdefull jordbruksmark, kan 

leda till uppfattningen att det finns jordbruksmark som inte är värdefull. Samtidigt visar kartan 

tydligt på intressekonflikten med det höga bebyggelsetrycket i sydvästra Skåne. Länsstyrelsen 

menar att detta bör kunna synliggöras i en kartbild av utbredningen av jordbruksmark 

respektive skogsmark i Skåne.  

 

Näringslivsutveckling 
Länsstyrelsen delar regionplanens syn på vikten av ett starkt näringsliv för Skånes ”attraktivitet 

och ekonomiska hållbarhet” och menar att det vore värdefullt om regionen i det fortsatta arbetet 

kan ta fram en regional bedömning av behoven och tillgången på verksamhetsområden utifrån 

exempelvis typ av verksamhet, läge och relation till övriga strukturer. Behovet av 

verksamhetsmark behöver ses i såväl ett kommunalt, regionalt, nationellt som ett internationellt 

perspektiv. För att möjliggöra en fortsatt god utveckling för näringslivet såväl ekonomiskt som 

hållbart behöver regionen stärka hushållningsperspektivet också för denna typ av bebyggelse 

för att vägleda kommunernas planering av nya verksamhetsområden. Länsstyrelsen konstaterar 

att verksamheter ofta tar oexploaterad mark i anspråk och fortsätter göra det i utpekade 

verksamhetsområden i kommunernas översiktsplaner. 

 

Energiförsörjning 

Länsstyrelsen menar att regionplanen behöver tydliggöra att det svenska elsystemet utgör en 

grundläggande del av infrastrukturen, såväl i vardag som vid kriser och höjd beredskap. Det är 

en förutsättning för samhällets primära funktioner och är av vikt för att Sverige ska klara såväl 

internationella som nationella mål för energiomställningen och minskade koldioxidutsläpp.  
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Elektrifiering och digitalisering 
Regionplanen anger att ”ett klimatmål för Skåne till år 2031 att energianvändningen i Skåne ska 

vara minst 20 procent lägre än år 2005 och utgöras av minst 80 procent förnybar energi” (s 21). 

Det bör förtydligas att målet om minskad energianvändning delvis kommer att uppfyllas genom 

en ökad andel el med anledning av en ökad elektrifiering och digitalisering. Elbehovet kommer 

alltså att öka och det är en viktig utmaning att hantera. 

 

Transmissionsnätet 
Elledningar och elproduktion tar mark i anspråk och konkurrensen om markanspråk är stor i en 

tillväxtregion som Skåne. För att kunna ge en tydligare vägledning bör regionplanen beskriva 

transmissionsnät (tidigare kallat stamnät) och distributionsnät var för sig i regionplanen då de 

har olika funktion, spänningsnivåer och planerings-förutsättningar. Transmissionsnätet jobbar 

med överföring över långa avstånd inom och mellan länder. Precis som regionplanen nämner 

tar det tid att planera dem.  

 

Länsstyrelsen konstaterar att det kan handla om minst tio år att från planering till anläggning 

samt att kostnaderna är mycket stora. Transmissionsnätet för el är av nationellt intresse för 

Sverige. På samma sätt som Skåne är en viktig transitregion för transporter, så är regionen 

transitområde för elförbindelser både på land och till havs, och dessa förbindelser behöver 

värnas. Exempelvis är framkomlighet för transmissionsnätet i befintliga och framtida 

sträckningar är ett mellankommunalt intresse särskilt bör beaktas i kommunernas 

översiktsplanering, men också i annan fysisk planering.  

Länsstyrelsen vill i sammanhanget också lyfta Barsebäck, som är en viktig nod i elförsörjningen 

med produktionsanläggning och där energihamnen ger möjligheter för utbyggnad för att stärka 

elförsörjningen i sydvästra Skåne. Barsebäck är ett utpekat riksintresse för energiproduktion 

och distribution och regionplanen skulle med fördel kunna tydliggöra området och dess 

anläggningars betydelse som del i ett regionalt, nationellt och internationellt sammanhang. 

 

Skånes situation 
Länsstyrelsen delar regionens nulägesbeskrivning att Skåne har ett stort beroende av el och 

elöverföring från andra delar av Sverige och grannländer och att ny elproduktion, såväl som 

bevarande av och generationsväxling av befintlig produktion, behöver tillkomma inom 

regionen. I det fortsatta arbetet bör en övergripande strategi och konkretisering av det skånska 

energiförsörjningsbehovet tas fram som stöd för kommunernas översiktsplanering, liksom 

vägledning för hur målkonflikter kan hanteras.  

 

Länsstyrelsen menar att markbehov för anläggningar för exempelvis el- och 

energigasproduktion, drivmedelsdepåer med omgivande säkerhetszoner samt transporter till och 

från anläggningar bör tas upp i regionplanen.  

 

Regionplanen är en mycket viktig plattform för vägledning till kommunerna för hur de kan 

bidra till att öka förnybar elproduktion regionalt, på vägen mot hundra procent förnybar 

elproduktion i Skåne. Länsstyrelsen ser vikten av en fortsatt dialog och samverkan med 

regionen i energiförsörjningsfrågor. 

 

Strategi för en hållbar vindkraftsutbyggnad  
Sedan januari 2021 finns Strategi för en hållbar vindkraftsutbyggnad framtagen av 

Energimyndigheten och Naturvårdsverket12. Av den nationella strategin framgår att 

utbyggnadsbehovet i Skåne är 2,5 TWh vilket motsvarar ett ytanspråk på runt 113 km2 (ca 

1,1% av Skånes totala landyta). Den faktiska ytan som behövs beror på flera faktorer, men 

strategin ger en ungefärlig siffra på den mark som behöver tas i anspråk. I strategin föreslås att 

respektive länsstyrelse får i uppdrag att göra regionala analyser, i dialog med kommunerna, för 

att peka ut potentiella områden för ny vindkraft. Om ett sådant analysuppdrag ges, så är ett nära 

samarbete med Region Skåne av stor vikt och att resultatet av analyserna återspeglas i det 

fortsatta arbetet med regionplanering.  
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Fjärrvärme 
Ett ytterligare exempel på behovet av tidig samverkan i den fysiska planeringen är 

förutsättningarna för fjärrvärmeutbyggnaden. Ett konkurrenskraftigt fjärrvärmenät har stor 

betydelse ur elförsörjningssynpunkt, eftersom värmepumpar, den största konkurrenten till 

fjärrvärmen, annars riskerar att höja effektbehovet vid effekttoppar.  

 

Solkraft 
Regionplanen beskriver specifikt vindkraft, biogas och förnybar gas och djupgeotermi som 

viktiga delar i utbyggnaden av en fossilfri energiproduktion. Solkraften nämns inte, men i 

realiteten växer antalet ansökningar för solcellsparker på skånsk mark lavinartat. Länsstyrelsen 

erfar att målkonflikter ofta uppstår vid markförläggning av solkraftsanläggningar och att 

kommunerna i dagsläget har mycket svagt stöd för att hantera dessa i relation till andra 

allmänna och enskilda intressen. Regionen behöver följa utvecklingen i frågan.  

 

Grön infrastruktur, ekosystemtjänster och biologisk mångfald 

Länsstyrelsen värdesätter att regionplanen lyfter betydelsen av en fungerande grön (kallad 

blågrön i planhandlingarna) infrastruktur som förutsättning för en hållbar utveckling, liksom att 

den gröna infrastrukturen och biologisk mångfald är viktiga mellankommunala och regionala 

planeringsfrågor.  

Länsstyrelsen instämmer i vikten av att ”Det behövs aktiva insatser för att bibehålla, skydda och 

utveckla den biologiska mångfalden” (s 74). Behovet av aktiva insatser stämmer också för grön 

infrastruktur och ekosystemtjänster generellt. Samtidigt håller sig regionplanen på ett 

övergripande plan och intressekonflikter och hur dessa ska hanteras beskrivs inte. Det saknas 

vägledning för hur den gröna infrastrukturen kan vägas och prioriteras mot andra intressen i den 

fysiska planeringen. Vad är exempelvis tillräcklig kvantitet och kvalitet och vilka områden och 

värden är prioriterade ur ett regionalt perspektiv med hänseende till naturvärden och med 

hänseende till rekreationsvärden? 

 

Karta över blågrön infrastruktur i Skåne (s 71) är viktig då den tydligt pekar på framtida 

utvecklingsstråk. Länsstyrelsen menar att kartan och dess teckenförklaring behöver ges större 

utrymme i PDF-versionen av regionplanen för att kunna ge vägledning.  

Länsstyrelsen menar att vikten av grön infrastruktur, ekosystemtjänster och biologisk mångfald 

är sådan att dessa frågor även bör finnas beskrivna i syftet och målbilden för regionplanen då de 

utgör en förutsättning för ”att skapa goda livsmiljöer för alla och i hela Skåne.”  

Länsstyrelsen saknar i sammanhanget kopplingar och sammanvägningar mellan den regionala 

handlingsplanen för grön infrastruktur och den regionala naturvårdsstrategin i relation till andra 

intressen som ska vägas samman eller prioriteras i regionplanen.  

 

Tydliggör begreppen 
Det hade varit värdefullt om regionplanen använt det regionalt och lokalt väletablerade ”grön 

infrastruktur” då begreppet omfattar både land och vattenmiljöer. Många närbesläktade begrepp 

används i regionplanen utan tydlig åtskillnad eller förklaring. Länsstyrelsen menar att det är 

viktigt att i regionplanen förklara och tydliggöra begreppen och hålla isär användningen av 

dem. Några exempel utöver ”blågrön infrastruktur” är ”parker och grönområden”, ”grönyta” 

och ”grönplan”. 

 

Ett växande behov 
Skåne kan komma att bli ett allt större besöksmål för besökare utanför Skåne genom sitt läge 

som transitregion, lättillgängligt resmål inom Öresundsregionen och minskande restiderna till 

kontinenten. Detta i kombination med en ökande befolkning i Skåne och ett växande intresse 

för friluftsliv gör att det finns ett stort behov av att tillgängliggöra naturområden, vilket behöver 

hanteras i det kommande arbetet. 

 

Rekreativa värden i relation till naturvärden 
I kartan för blågrön infrastruktur går det inte att skilja ut naturvärden från rekreativa värden. 

Det finns synergieffekter mellan naturvärden och rekreationsvärden men intressena vinner 

också på att redovisas var för sig. Med en uppdelning av värdena blir det också en bättre 

koppling till avsnitten Biologisk mångfald och Regionala leder för vandring och cykling. 
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Den skånska skogen 
Regionplanen anger att ”Skåne har landets högsta produktion i skogen, en mycket rik biologisk 

mångfald, knuten till både barrskog och lövskog, liksom en variationsrik skog med mycket 

höga rekreationsvärden”. Länsstyrelsen vill nyansera skrivelsen då den höga biologiska 

mångfalden i skog framför allt är knuten till löv- och ädellövsmiljöer och i viss mån till 

tallskog. I Skåne uppgår ädellövskog till knappt 20% av skogsarealen.  

Kopplingen mellan naturområden och deras rekreativa värden kan med fördel utvecklas. 

Exempelvis kan tillgång på allemansrättslig skogsmark och tillgång till allemansrättsliga 

naturområden inte likställas vilket är extra tydligt i norra Skåne där skogsmark som består av 

granplanteringar i många fall är fattiga på naturvärden och i praktiken mycket svåra att ta sig 

fram i för rekreativa värden.  

 

Tätorternas grönstruktur 
Tätorternas grönstruktur är en viktig del i den fysiska planeringen. Länsstyrelsen menar att det 

är önskvärt att regionplanen förtydligar den tätortsnära naturens roll i hela grönstrukturen och 

hur kopplingarna till omgivande landskap har betydelse för såväl ekologiska samband som 

rekreationsvärden. Ett sätt skulle kunna vara att använda begreppet tätortsnära grönstruktur i 

fler delar av planhandlingarna, nu är det uppdelat på dels parker och grönområden i 

Bebyggelseutveckling och Blågrön infrastruktur där den tätortsnära grönstrukturen inte nämns.  

Regionplanen konstaterar att tillgången på allemansrättslig mark i Skåne är ojämnt fördelad. 

Regionplanen kan med fördel utveckla resonemangen kring detta, inte minst kopplat till 

avsnittet om tätortens grönstruktur för att därigenom lyfta vikten av det stora behov som finns 

av att skapa mer tillgänglig mark för rekreation i tätbebyggda områden. 

 

Landskapets naturvärden 
Utöver det som regionplanen anger för att säkerställa den biologiska mångfalden i Skåne, ser 

Länsstyrelsen att det behövs förutsättningar för att kunna hävda naturbetesmarkerna då många 

hotade arter är beroende av betesdjur. Länsstyrelsen menar att en gemensam kartläggning av 

landskapets naturvärden på regional nivå kan vara en god väg framåt och att en sådan med 

fördel kan tas fram av Länsstyrelsen och Länsstyrelsen gemensamt. 

 

Skyddad natur i Skåne 
Länsstyrelsen saknar en planeringsprincip eller skrivelse som tydliggör vikten av att ta hänsyn 

till redan skyddad natur i den fysiska planeringen. Länsstyrelsen lyfter betydelsen av 

strandskyddet som ett viktigt verktyg för att skydda natur- och rekreationsvärden värden i 

anslutning till kuster och stränder. Strandskyddet är ett formellt skydd formulerat i miljöbalken 

vars syfte är att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till 

strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. Ur ett 

nationellt perspektiv är Skånes kuster och stränder redan idag högt exploaterade och bara en 

tredjedel av Skånes vatten omfattas av strandskydd.  

 

En av planeringsprinciperna under Biologisk mångfald (s 71) anger ”Skydda och utveckla 

områden med särskilt höga naturvärden.” Länsstyrelsen menar att naturvärden generellt är 

viktiga och kan behöva skyddas, inte bara de ”särskilt höga.” Som vägledande princip menar 

Länsstyrelsen att detta behöver revideras. 

 

Kartan över skyddad natur anger biosfärsområdet Kristianstads vattenrike som ett skyddat 

område. Länsstyrelsen vill förtydliga att området utgör ett av Unescos biosfärsområden men att 

det inte har formellt skydd enligt miljöbalken. Inom biosfärområdet finns dock områden med 

höga biologiska värden, varav några är skyddade.  

 

Länsstyrelsen saknar skogliga biotopskydd och Skogsstyrelsens naturvårdsavtal Karta över 

skyddad natur i Skåne.  

 

Miljömålet Levande sjöar och vattendrag 
Regionplanen kan med fördel beskriva Skånes utpekade vatten inom miljömålet Levande sjöar 

och vattendrag. De utpekade vattnen ger en vägledning till områden med höga värden som bör 
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skyddas. Inom miljömålet har områden i och intill sjöar och vattendrag pekats ut av 

Naturvårdsverket på nationell och regional nivå, och bedömts som antingen särskilt värdefulla 

eller värdefulla med avseende på naturmiljö-, kulturmiljö-, fisk- och fiskevärden. Målsättningen 

är att vattenmiljöerna på sikt ska få ett långsiktigt skydd och även restaureras där behov finns.  

 

Friluftsliv 

Länsstyrelsen värdesätter att vikten av friluftsliv lyfts återkommande i regionplanen. Under 

Mål, planer och program saknar Länsstyrelsen dock de nationella friluftspolitiska målen samt 

de nationella folkhälsomålen. De visar på betydelsen av tillgänglig natur, bland annat den 

tätortsnära miljöns betydelse i våra livsmiljöer. Den tätortsnära naturen utgör ett viktigt 

komplement till friluftsområden av regional betydelse. Länsstyrelsen ser i detta sammanhang ett 

behov av att kartera den tätortsnära grönstrukturen utifrån ett rekreations- och 

friluftslivsperspektiv. Läs även mer på sidan 20 under rubriken Tätorternas grönstruktur. 

 

Rättighetsperspektivet 
Rättighetsperspektivet inom friluftslivsfrågan kan med fördel utvecklas. Regionplanen anger 

att ”Genom fysisk planering finns möjlighet att tillföra funktioner och kvaliteter till platser som 

bidrar till integration, jämställdhet och som främjar barns utveckling”. Denna skrivning kan 

utvecklas med vägledning för hur detta kan och bör göras.  

 

Länsstyrelsen lyfter också betydelsen av strandskyddet som ett viktigt verktyg. Strandskyddet 

är ett formellt skydd formulerat i miljöbalken vars syfte är att långsiktigt trygga 

förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för 

djur- och växtlivet på land och i vatten. Ur ett nationellt perspektiv är Skånes kuster och 

stränder redan idag högt exploaterade och bara en tredjedel av Skånes vatten omfattas av 

strandskydd. Planeringsprincipen (s 82) ”Värna den oexploaterade kusten för dess värden för 

naturvård, rekreation, friluftsliv, besöksnäring och identitet som en gemensam resurs för hela 

Skåne” är av stor vikt. 

 

Skåne har låg andel allemansrättsligt tillgänglig mark i jämförelse med riket i övrigt. Sydvästra 

Skåne karaktäriseras av intensivt jordbruk och en hög befolkningstäthet och bristen på 

tätortsnära natur är särskilt stor här. Att vistas ute i natursköna miljöer har stor betydelse för 

hälsa och välbefinnande och de flesta människor, oavsett ålder, kön och ursprung trivs i 

närheten av vatten och i vattenmiljöer.  

Länsstyrelsen konstaterar att det finns många intressen som konkurrerar om den vattennära 

marken och att frågan om att säkra tillgängligheten utmed Skånes stränder och vattendrag har 

stor betydelse för människors tillgång till dessa områden.  

 

Länsstyrelsen bekräftar behovet av att som planeringsprinciperna anger ”förbättra nåbarheten” 

till områden för friluftsliv, såväl genom stärkta cykelstråk som genom stärkta kopplingar med 

kollektivtrafiken. Detta är av vikt ur såväl ett rättighetsperspektiv som ur perspektivet av att 

verka för att minska regionens klimatpåverkan.  

 

Tysta områden 
I takt med utbyggnad av infrastruktur och bebyggelse blir de tysta områden där samhällsbuller 

inte hörs allt färre. De utgör bland annat en stor kvalitet för friluftsliv, besöksnäring och 

naturvärden. Länsstyrelsen saknar resonemang och vägledning för den värdefulla men 

minskande resursen av dessa tysta områden i Skåne. 

 

Dricksvattenförsörjning 

Länsstyrelsen menar att storskalig infrastruktur för vatten- och avloppsförsörjning är ett 

sakområde som är lämpligt att beskriva i regionplanen. T.ex hur Skånes vattenförsörjning 

kunna räcka till för en ökad befolkningstillväxt och vad innebär utmaningar av ett förändrat 

klimat. En stor del av den skånska befolkningen försörjs av dricksvatten från sjön Bolmen i 

Småland. Vombsjön och grundvattenförekomsten på Kristianstadslätten har också stor 

betydelse för vår vattenförsörjning, men i Skåne finns också relativt stora 

grundvattenförekomster vars potential inte nyttjas fullt ut idag.  

Under den tematiska fördjupningen Dricksvattenförsörjning redovisas ett antal myndigheter 

med ansvar för dricksvattenfrågor. Skrivningen kan utvecklas med en beskrivning över 
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kommunernas ansvar att leverera dricksvatten och med Sydvatten, som är en viktig aktör i 

sydvästra Skåne. Regionplanen kan med fördel tydliggöra hur samverkan mellan aktörer och 

angränsande regioner ska gå till. 

 

Länsstyrelsen delar slutsatsen i konsekvensbedömningen att planförslagets övergripande 

karaktär och avsaknad av detaljerad vägledning gör konsekvenserna för regionens vattenmiljöer 

och vattensystem svårbedömda (s 54) och ser fram emot ett utvecklat resonemang och tydligare 

ställningstaganden i kommande handlingar. Skånes dricksvattenförsörjning13 och Regional 

vattenförsörjningsplan för Skåne län.14 är underlag för dricksvattenförsörjning som 

Länsstyrelsen tillhandahåller.  

 

Avloppsförsörjning 

Avloppsförsörjningen i Skåne har stora utmaningar med en ökad befolkning och ett förändrat 

klimat. Länsstyrelsen konstaterar att många skånska avloppsreningsverk är gamla och att flera 

har nått sina kapacitetstak. Infrastrukturen för avloppsförsörjning är idag centraliserad med 

stora VA-bolag som tillhandahåller denna vattentjänst. Länsstyrelsen menar att regionplanen 

bör utveckla sin vägledning till kommunerna i dessa frågor ur ett regionalt perspektiv. 

 

Materialförsörjning 

Utbyggnad av bostäder och infrastruktur kräver ballast i form av nybrutet eller återvunnet 

bergmaterial. Frågan har en tydligt regional och mellankommunal karaktär eftersom 

naturresursen, berget, inte är jämnt fördelat över regionen. Länsstyrelsen arbetar just nu med att 

ta fram en regional materialförsörjningsplan som kan vara till stor nytta i det fortsatta arbetet 

med regionplanering och i samverkan mellan Region Skåne, Länsstyrelsen, de skånska 

kommunerna och kommersiella aktörer.  

 

Det krävs tidig och samordnad planering för att få till klimat- och resurseffektivt utnyttjande av 

materialet och samtidigt värna natur- och kulturvärden. Regionplanen kan, som regionalt 

vägledande plan för den fysiska markanvändningen, med fördel lyfta 

materialförsörjningsfrågorna som en förutsättning för resurseffektiv och cirkulär 

samhällsutveckling.  

 

Det behövs också beredskap i kommunernas översiktsplaner för att på ett resurseffektivt och 

klimatsmart sätt kunna hantera de uppkomna massor, såväl rena som förorenade, som blir över 

eller inte kan återanvändas inom större byggnads- och infrastrukturprojekt i närområdet. Utan 

beredskapen för hur massorna ska hanteras, riskerar det att leda till stora kostnader, 

tidsfördröjningar och risker för hälsa och miljö. Nyckeln till en resurseffektiv återanvändning 

av massorna är att säkerställa markytor för hantering och lagring av massor i lämpliga lägen 

nära exploateringsområden liksom ytor för masslogistikcentraler. Masslogistikcentraler kan 

dessutom möjliggöra att lokala behov av lågkvalitativa massor kan täckas. 

 

En annan regionalt viktig materialförsörjningsfråga handlar om behovet av marin sand. Den är 

av intresse för strandfodring och andra klimatanpassningsåtgärder som lyfts fram i flera 

kommuners översiktsplaner och i den nationella havsplanen. I dagsläget finns endast en marin 

sandtäkt och det hade varit lämpligt med en beskrivning av det samlade sandbehovet i det 

fortsatta arbetet. 

 

Kulturmiljövärden utöver riksintresseanspråk 

Det är positivt att regionplanen lyfter landskapsperspektivet och hänsyn till Skånes 

kulturlandskap under planeringsprinciperna för blågrön infrastruktur. För att kunna göra ett 

regionalt avvägande krävs dock att det definieras en regional syn på vad som menas med 

Skånes kulturlandskap. Regionplanen bör även kompletteras med en övergripande ansats för 

regionala kulturmiljövärden som stöd till kommunernas översiktsplanering. Här kan regionens 

kulturplan så väl som Länsstyrelsens kulturmiljöprogram för Skåne utgöra en god 

utgångspunkt.  

 

Kulturmiljöprogrammet för Skåne är ett kunskapsunderlag som flera kommuner använder som 

underlag för översiktsplaneringen. Det är kopplat till en kulturmiljöprofil för Skåne och pekar 

ut värdefulla miljöer så väl som 11 temalandskap samt ett antal övergripande kulturmiljöstråk. 
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Så som framkommer av kulturmiljöprogrammet, finns det många kulturmiljövärden som flyter 

över kommungränserna och som behöver ett mellankommunalt perspektiv för att samordnas. 

Länsstyrelsen ser att ett sådan exempel kan vara Per Albinlinjen som sträcker sig längs den 

skånska kusten. Det är önskvärt att regionplanen tydligare vägleder kring samordningen av 

mark och vattenanvändningen för att främja regionala kulturmiljövärden.  

 

I dagsläget går det inte att utläsa hur nationella och regionala kulturmiljövärden har påverkat 

markanvändningskartan. Länsstyrelsen menar att detta är en brist och att det är önskvärt att det 

förtydligas. 

 

Hälsa och säkerhet  

PBL 7 kap. 3 § anger att det av regionplanen ska framgå hur hänsyn har tagits till allmänna 

intressen enligt 2 kap.  

 

När Skåne byggs tätare blir frågor om hälsa, säkerhet och risken för olyckor extra viktiga att 

hantera. Det framgår av konsekvensbedömningen att många skrivningar i regionplanen är 

allmänt hållna gällande förhållningssätt, utgångspunkter och möjligheter kopplade till säkerhet 

och beredskap. Det framgår också att flera riskfrågor, exempelvis kring transporter av farligt 

gods inte redovisas. Länsstyrelsen instämmer med slutsatsen (s 56) att det finns ett stort behov 

av att fördjupa resonemangen i dessa frågor och ge vägledning för efterföljande planering. 

Länsstyrelsen efterlyser även en övergripande bild över risker som kan vara av regional eller 

mellankommunal karaktär samt vägledning för hur de kan hanteras i den fysiska planeringen.  

 

Inom ramen för hänsyn till människors hälsa och säkerhet och risker för olyckor ingår 

exempelvis risker kopplade till transportvägar för farligt gods, större anläggningar som kan 

orsaka tekniska olyckor, bl.a. så kallade 2:4 anläggningar enligt lag om skydd mot olyckor samt 

Sevesoanläggningar. Flera av dessa risker är av regional karaktär, med långväga transporter av 

farligt gods eller för konsekvenser vid en olycka som kan påverka flera kommuner. 

Sevesoverksamheter betraktas som särskilt farliga vid olyckor på grund av hantering eller 

produktion av särskilt giftiga ämnen. Även frågan om förorenad mark kan ha betydelse för att 

kunna hantera risken för människors hälsa och säkerhet. 

 

Krisberedskap och totalförsvarets civila delar 

Totalförsvaret och samhällets robusthet är väsentliga frågor att belysa i regionplanen och i 

kommunernas översiktsplaner. Samhällets beredskap bör framgå i översiktsplanen i de frågor 

den fysiska planeringen berörs av, exempelvis vad gäller reservvattentäkter, energiförsörjning 

och annan viktig infrastruktur.  

 

Länsstyrelsen lyfter vikten av samverkan inom frågor för krisberedskap. Länsstyrelsen är 

geografiskt områdesansvarig för totalförsvarets civila delar på regional nivå och kan vid behov 

stötta regionen i bedömningen av vilka mark- och vattenområden som är av intresse för 

totalförsvarets civila delar på regional nivå och som därför är viktiga att beakta i regionplanen.  

 

I februari 2021 kom Vägledning för totalförsvarets intressen i samhällsplaneringen1, framtagen 

av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Länsstyrelsen i Västra Götaland, 

Försvarsmakten och Boverket. Länsstyrelsen rekommenderar vägledningen vars fokus är 

totalförsvarets civila intressen i fysisk planering. Den riktar sig till samhällsplanerare och 

beredskapssamordnare med målet att stärka kunskapen om beredskapsfrågorna inom 

samhällsplaneringen genom tydligare och bättre processer för detta. Den betonar också vikten 

av samverkan mellan samhällsplanerare och beredskapssamordnare vilket med fördel kan 

betonas i regionplanen. 

 

Länsstyrelsen förordar begreppet samhällsviktig verksamhet framför samhällskritiska 

funktioner som används i planhandlingarna. Sedan oktober 2020 finns en förenklad definition 

av samhällsviktig verksamhet framtagen på nationell nivå som lyder: "Med samhällsviktig 

verksamhet avses verksamhet, tjänst eller infrastruktur som upprätthåller eller säkerställer 

samhällsfunktioner som är nödvändiga för samhällets grundläggande behov, värden eller 

säkerhet." 
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Länsstyrelsen instämmer i att ”Skåne har en högre risk för effektbrist än i övriga landet och att 

graden av självförsörjning av el är inte bara en resurs- eller näringslivsfråga utan även en 

långsiktig säkerhetsfråga för Skåne.” Därför menar Länsstyrelsen att planeringsprinciperna för 

energiförsörjning behöver ha tydligare ställningstaganden kring åtgärder för effektbristen i 

regionen samt för arbetet med energieffektiviseringar, läs mer under Energiförsörjning på sidan 

17.  

Regionplanen anger att värdefull jordbruksmark ibland kommer att behöva tas i anspråk för att 

möta efterfrågan på mark (s 31) men betonar också vikten av att "hushålla med Skånes 

värdefulla jordbruksmark" eftersom den är "en förutsättning för en hållbar markanvändning" (s 

77). Om jordbruksmark exploateras i alltför stor utsträckning riskerar det att på lång sikt 

försämra Sveriges försörjningsförmåga avseende livsmedel. Länsstyrelsen menar att denna 

målkonflikt behöver hanteras tydligare i planhandlingarna, särskilt som Skåne står för en stor 

del av svensk jordbruksproduktion.  

 

Även dricksvattenförsörjningen är en sådan samhällsviktig verksamhet vars storskaliga 

infrastruktur för vatten- och avloppsförsörjning är lämplig att belysa i regionplanen. Läs mer 

under Dricksvattenförsörjning på sidan 22. 

 

Vattenhanteringen är av vikt för hela samhället, också för jordbruksnäringen. Länsstyrelsen 

uppskattar att regionplanen betonar vikten av att öka landskapets vattenhållande egenskaper och 

ser att vägledning för dessa frågor med fördel kan utvecklas. Ett fortsatt ökat byggande får 

konsekvenser som exempelvis ökad vattenförbrukning och ökande andel hårdgjorda ytor som 

inte tar upp nederbörd. Länsstyrelsen konstaterar att jordbruket använder grundvatten för 

exempelvis bevattning och att detta användande behöver minska när grundvattenreserverna blir 

mer sårbara på grund av ett ökat behov av dricksvatten i kombination med klimatförändringar.  

Länsstyrelsen konstaterar avslutningsvis att regionala och kommunala risk- och 

sårbarhetsanalyser är viktiga planeringsunderlag i arbetet med regionplanen. 

 

Intressekonflikter vid förtätning 

Länsstyrelsen ser som nämnts tidigare ett behov av vägledning och stöd för den omfattande 

förtätning som regionplanen föreslår. I detta sammanhang lyfter Länsstyrelsen särskilt vikten av 

att också se till industriella verksamheters behov och rättigheter utifrån givna miljötillstånd, 

behov av utökade miljötillstånd och de begränsningar som det kan få för omgivande 

markanvändning. Verksamheters eventuella framtida expansion och verksamhetsutveckling kan 

försvåras eller till och med förhindras om bostäder, skolor och annan störningskänslig 

markanvändning placeras fel i förhållande till dessa. I förlängningen kan det innebära att  

verksamheter som bidrar med arbetstillfällen och viktig produktion väljer att utveckla sin 

verksamhet på annan plats inom landet eller i omvärlden. Länsstyrelsen menar att regionplanen 

bör synliggöra detta liksom andra intressekonflikter som exempelvis för kulturmiljövärden och 

grönstruktur. 

 

Farligt gods 

Länsstyrelsen konstaterar att frågor kring transporter av farligt gods inte hanteras i regionplanen 

och hanteringen av frågan behöver utvecklas. Även denna fråga är ett sakområde där det är 

viktigt att tydliggöra ansvar och roller.  

 

Länsstyrelsen instämmer i vikten av att som regionplanen anger ”utveckla ett regionalt 

helhetsperspektiv på gods- och logistiktransporter.” I detta ingår också frågan om farligt gods 

och Länsstyrelsen menar att den behöver hanteras på en övergripande nivå inom ramen för 

regionplanen. 

 

Länsstyrelsen lyfter behovet av tillgång på trygga uppställningsplatser för farligt 

godstransporter då det såväl nationellt som internationellt under de senaste åren finns en trend 

kring ökad brottslig verksamhet med stölder av last under pågående transport och lagstadgade 

raster/nattvila. Problemet är inte unikt för Skåne, men Länsstyrelsen konstaterar att regionen 

utgör en transitregion för internationella transporter.  
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Oljeolyckor till sjöss  

Regionplanen har ett fokus på satsningar på hamnar och sjöfart i syfte att överföra mer 

transporter från väg till sjöfart. Länsstyrelsen ser det som en relevant åtgärd för att minska 

klimatpåverkan och öka kapaciteten på befintliga vägar och järnvägar. Länsstyrelsen bedömer 

dock att risken för oljeutsläpp ökar, även om infrastruktur förbättras och säkerhetshöjande 

åtgärder införs. Skåne har en tät och kustnära sjöfartstrafik med en stor andel tankfartyg och det 

finns därför en risk för stora olyckor som vid utsläpp snabbt kan nå kusterna. Länsstyrelsen 

arbetar med att ta fram en uppdaterad regional oljeskyddsplan och ser att detta är en viktig 

pusselbit för att följa upp regionplanens strategi för ökad sjöfart. 

 

Social hållbarhet 

Gestaltad livsmiljö 

Länsstyrelsen bekräftar den vikt regionplanen lägger vid gestaltad livsmiljö och att 

utgångspunkt tas i den nationella politiken för gestaltad livsmiljö. Samtidigt menar 

Länsstyrelsen att begreppet ännu inte fått genomslag i den fysiska planeringen och att det kan 

behöva lyftas och beskrivas ytterligare som samlande verktyg och synsätt. 

 

Planeringsprinciperna för gestaltad livsmiljö anger flertalet övergripande råd. Länsstyrelsen 

lyfter kommunernas behov av vägledning och stöd då kommuner lagstiftningsmässigt kan ha 

svårt att få rätt vid överklaganden av ärenden som handlar om just gestaltning. Länsstyrelsen 

vill i detta sammanhang lyfta att regionplanen med fördel kan koppla till Boverkets 

vägledning17 för hur man kan arbeta med denna helhetssyn i den fysiska planeringen. Boverket 

har ett övergripande nationellt ansvar för politikområdet gestaltad livsmiljö och bedriver ett 

samlat arbete inom detta. 

 

Människors livsvillkor 

Länsstyrelsen värdesätter regionplanens fokus på frågor kring social hållbarhet, 

sammanhållning och orättfärdiga skillnader i människors livsvillkor och att regionplanen 

understryker samhällsplaneringens roll i att lösa den stora utmaningen Skåne har i orättfärdiga 

skillnader i människors livsvillkor. I det kommande arbetet ser Länsstyrelsen ett behov av 

fördjupning och vägledning. En tydlig ansvars- och rollfördelning ökar möjligheterna för att 

frågorna lyfts i efterföljande kommunal planering och i investeringsbeslut. 

 

Regionplanens åtgärder för att arbeta för social hållbarhet, jämställdhet, barnperspektiv och 

mänskliga rättigheter kan med fördel utvecklas i det fortsatta arbetet. 

 

Nationella mål 
Regionen hänvisar till politik för gestaltad livsmiljö och barnkonventionen vilket är mycket 

positivt. Länsstyrelsen menar att regionplanen med fördel bör hänvisa till fler nationella mål 

som har grundläggande betydelse för samhällsplaneringen; de nationella folkhälsopolitiska 

målen, mål för integrationspolitiken, mål för demokrati och mänskliga rättigheter, de nationella 

jämställdhetspolitiska målen, mål för funktionshinderpolitiken samt internationella 

konventioner som Sverige åtagit sig att följa. Länsstyrelsen konstaterar att politik för gestaltad 

livsmiljö kompletterar dessa mål, men inte kan ersätta dem. 

 

Ett jämställt Skåne 
Länsstyrelsen menar också att regionen i det fortsatta arbetet bör använda sig av och hänvisa till 

den regionala jämställdhetsstrategin Ett jämställt Skåne med regionaliserade jämställdhetsmål 

utifrån skånska förutsättningar. Den utgår från den regionala utvecklingsstrategin (RUS) och är 

att betrakta som en områdesstrategi till den. Länsstyrelsen menar att det skulle stärka 

regionplanens jämställdhetsfokus och den röda tråden till den regionala utvecklingsstrategin. Ett 

jämställt Skåne lyfter exempelvis att den fysiska miljön påverkar män och kvinnor, flickor och 

pojkar olika. Det är därför viktigt att den fysiska planeringen baseras på kunskap om och 

hänsyn till dessa olika behov. Bebyggelse och kommunikationer ska planeras så att de bidrar till 

möjligheterna att leva på jämlika och jämställda villkor.  
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Jämlik hälsa 
Länsstyrelsen vill i sammanhanget också lyfta den nationella folkhälsopolitikens övergripande 

mål, ”Att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och 

sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation”. Länsstyrelsen menar att det är en bra 

utgångspunkt för regionplanen i frågan om att verka för att minskade hälsoskillnader i Skåne. 

Ett alternativ är att ta avstamp i den centrala utgångspunkten i Agenda 2030; att inte lämna 

någon utanför (Leave no one behind). Ett tillvägagångsätt för detta är att göra 

målgruppsanalyser, säkerställa rätten till delaktighet och inflytande för alla och att utöver 

insatser som inkluderar hela befolkningen.  

 

Barnets rättigheter 
Det är mycket positivt att planförslaget tar sin utgångspunkt i barnkonventionen och integrerar 

ett särskilt fokus på barn. Det är viktigt att komma ihåg att barn har olika förutsättningar och 

behov, beroende på bl.a. kön, ålder, socioekonomiska förhållanden, kulturell och etnisk 

bakgrund och eventuella funktionshinder. Länsstyrelsen har svårt att bedöma om det har gjorts 

en mer formell prövning av barnets bästa inom ramen för regionplanen. Om inte så skulle det ge 

tyngd åt den ambition som anges i planhandlingarna om att se barnkonventionen som ett viktigt 

verktyg för att säkerställa att barns rättigheter tillgodoses.  

 

Arbetsmarknad och utbildning 
Länsstyrelsen instämmer i skrivningen att ”utbildningssystemet har en avgörande betydelse för 

arbetsmarknaden och tillväxten. I en internationell jämförelse är Sverige en kvalificerad 

kunskapsekonomi och för att kunna behålla denna position krävs bland annat att fler klarar 

gymnasiet.” Samtidigt vill Länsstyrelsen lyfta den ökade skolsegregationen som en utmaning. 

Den kartläggning av yrkesutbildningarnas geografiska fördelning i Skåne som föreslås i 

konsekvensbeskrivning är en god idé att genomföra för att få en uppfattning om var behoven är 

störst.  

 

Miljökvalitetsnormer  

PBL 7 kap. 3 § anger att det av regionplanen ska framgå på vilket sätt miljökvalitetsnormer 

enligt 5 kap. miljöbalken har följts. Länsstyrelsen konstaterar att det inte framgår av 

planförslaget hur den bidrar till att miljökvalitetsnormerna påverkas eller kan följas och har 

följande synpunkter.  

 

Miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten 

Länsstyrelsen konstaterar att det inte framgår av regionplanen hur den bidrar till att 

miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas. Planeringsprinciperna för vatten i landskapet anger 

att planeringen bör utgå från avrinningsområden och att ”Region Skåne behöver utveckla sin 

roll och vara ett stöd i mellankommunala frågor avseende vatten.” Länsstyrelsen delar detta 

ställningstagande men efterfrågar en tydligare vägledning för hur kommunerna kan bidra till att 

förbättra vattenkvaliteten i Skånes vattenförekomster.  

 

Som planeringsunderlag för vattenförekomsterna finns Vattenmyndigheternas vattenkarta 

VISS.18 Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram19 ger stöd för att olika aktörer ska kunna bidra 

till att miljökvalitetsnormerna kan följas. För närvarande pågår samråd om förslag till nytt 

åtgärdsprogram, miljökvalitetsnormer och förvaltningsplan för perioden 2021–2027.20 

Länsstyrelsen vill uppmärksamma regionen på att det i förslaget finns en åtgärd som redovisar 

hur regionplanering ska bidra till att följa miljökvalitetsnormerna. 

 

Riksintressen 

PBL 7 kap. 3 § anger att det av regionplanen ska framgå hur riksintressen enligt 3 och 4 kap. 

miljöbalken har tillgodosetts. Länsstyrelsen konstaterar att planförslaget inte redovisar hur 

något av de riksintressen enligt 3 och 4 kap. MB som finns i Skåne påverkas av regionplanens 

förslag eller hur riksintressena ska tillgodoses.  

 

Riksintressena är ett nationellt intresse och utgör värdefulla förutsättningar för 

samhällsplaneringen. Ett av huvudsyftena med hushållningsbestämmelserna i miljöbalken var 

att föra in nationella prioriteringar i den kommunala markplaneringen. Länsstyrelsen menar att 
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det är en brist att riksintressena ofta uppmärksammas först inför ett hot om skada eller påtaglig 

skada istället för att riksintressevärdena finns med som en förutsättning tidigt i processerna. 

Länsstyrelsen menar att regionplanen är ett värdefullt redskap för att lyfta och inkludera 

riksintressena tidigt i planeringsprocessen.  

 

Regionplanen är till stora delar är strategisk och övergripande, snarare än att den hanterar 

enskilda områden och objekt. Detta faktum ligger inte i konflikt med att regionplanen behöver 

redovisa hur riksintressena ska tillgodoses. Länsstyrelsen efterlyser en beskrivning av hur 

riksintressena har påverkat regionplanearbetet på strategisk nivå, exempelvis hur regionplanens 

målbild samt val av utvecklings-inriktningar har tagit avstamp i de nationella värden som 

riksintressena utgör.  

Regionplanen bör vidare kompletteras med strategier och riktlinjer som kan vägleda 

kommunerna där det kan finnas intressekonflikter mellan riksintresseanspråk och regionens 

utvecklingsstrategier. Detta bör ske för respektive riksintresseanspråk. I sammanhanget kan 

exempelvis regionplanens tydliga fokus på friluftslivs- och rekreationsfrågor förtydligas med 

vägledning för de områden som också berörs av riksintresseområden för rörligt friluftsliv samt 

hur den grönblå infrastrukturen förhåller sig till riksintresse för naturvård respektive riksintresse 

friluftsliv.  

 

Regionplanen anger att de riksintressen som berörs av planförslaget ska ha inkluderats i 

konsekvensbedömningen och ställts mot de strategiska ställningstaganden som återfinns i 

planförslaget. Detta ska ge överskådlighet inför efterföljande översiktsplanering. Länsstyrelsen 

konstaterar dock att överskådligheten brister. Det är exempelvis svårt att utläsa planens 

konsekvenser för områden av riksintresse för naturvård och för friluftsliv då de i 

konsekvensbeskrivningen är sammanslagna inom ekologiska aspekten naturvård respektive 

friluftsliv. Regionen anger också att regionplanen är för okonkret för att riksintresse för 

kulturmiljövården ska kunna konsekvensbedömas. 

 

Eftersom regionplanen saknar tydliga och konsekventa ställningstaganden kring hur 

riksintressena ska tillgodoses kan Länsstyrelsen dagsläget inte utesluta att planering i enlighet 

med regionplanens planeringsprinciper kan leda till påtaglig skada. 

Utöver vad som sagts ovan som gäller generellt för hanteringen av riksintressena i regionplanen  
lämnar Länsstyrelsen följande riksintressespecifika synpunkter: 

 

Riksintresse för högexploaterad kustzon (4 kap. 4 § MB) 

Länsstyrelsen konstaterar att hela Skånes kust berörs av riksintresse för högexploaterad kust. En 

central del i riksintresset är att det är de samlade natur- och kulturmiljövärdena som är av 

riksintresse. Länsstyrelsen menar att detta riksintresse med fördel hanteras på regional nivå för 

att underlätta kommunernas efterföljande planering. Länsstyrelsen menar att 

planeringsprincipen för Havet och kusten som lyder ”Värna den oexploaterade kusten och dess 

värden för naturvård, rekreation, friluftsliv, besöksnäring och identitet som en gemensam resurs 

för hela Skåne.” på ett relevant sätt fångar upp riksintressets värden, men att den behöver följas 

upp av vägledning för hur detta görs. Länsstyrelsen konstaterar att för riksintressen enligt 4 kap. 

MB gäller inte förbudet mot påtaglig skada förutsatt att åtgärden avser ett angivet undantag 

enligt 4 kap. 1 § andra stycket MB. Ett sådant kan vara utveckling av befintliga tätorter eller 

utveckling av det lokala näringslivet. Här kan regionplanen ge vägledning i vad som betraktas 

som tätortsutveckling.  

 

Riksintressen för totalförsvarets militära del (3 kap. 9 § MB) 

Skånes strategiska läge gör att det är av stor vikt att följa den säkerhetspolitiska utvecklingen 

och beakta Försvarsmaktens intressen i länet. Skåne berörs i högsta grad av Försvarsmaktens 

tillväxtfas och Länsstyrelsen menar att regionplanen behöver utveckla sin vägledning till 

kommunerna i hanteringen av dessa riksintressen. Regionplanen behöver betona vikten av att 

samråd sker med Försvarsmakten vid planering av sådana åtgärder som riskerar skada 

riksintressen för totalförsvarets militära del då dessa säkerställer Försvarsmaktens möjlighet att 

öva och utbilda sin personal och i förlängningen deras förmåga att hantera ett väpnat angrepp 

mot Sverige. 
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Riksintressen för totalförsvarets militära del (3 kap. 9§ andra stycket miljöbalken) kan i vissa 

fall redovisas öppet och i andra fall inte. Områden som av sekretesskäl inte kan redovisas öppet 

har oftast koppling till spanings-, kommunikations- och underrättelsesystem. Länsstyrelsen 

hänvisar till Försvarets riksintressekatalog för ingående information om de öppet redovisade 

intressena som gäller skjut- och övningsfält samt Övriga påverkansområden. 

www.forsvarsmakten.se/riksintressen.  

1. Öppet redovisade riksintressen 

Antalet krigsförband i krigsorganisationen utökas successivt under perioden 2021–2030 vilket 

betyder att organisationen förstärks med både personal och materiel. Här är tillgången till 

exempelvis övnings- och skjutfält av avgörande betydelse för Försvarsmaktens möjlighet att nå 

de politiskt uppsatta målen.  

2. Sekretessbelagda riksintresseområden 

Vissa uppgifter om platser där anläggningar finns samt vilken verksamhet som bedrivs på 

vilken plats omfattas av sekretess enligt 15 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen 

(2009:400). Försvarsmakten redovisar därför dessa riksintressen och områden av betydelse med 

en samlad värdebeskrivning. 

3. Övriga påverkansområde 

För vissa av anläggningarna har Försvarsmakten valt att redovisa ett påverkansområde för att 

säkerställa att åtgärder inte vidtas som kan skada anläggningen eller dess funktion. Dessa 

områden benämns ”Övriga påverkansområden.” Inom sådana områden ska bland annat alla 

plan- och lovärenden remitteras till Försvarsmakten. Inom Skåne finns tio områden utpekade 

som Övriga påverkansområden. 

 

Länsstyrelsen betonar avslutningsvis att för att säkerställa att eventuella områden som pekas ut 

som lämpliga för etablering av vindkraft inte hamnar i konflikt med riksintressen för 

totalförsvarets militära del som omfattas av sekretess (enligt OSL 15 kap. 2§), måste en 

förfrågan ställas till Försvarsmakten.  

 

Riksintresse för kulturmiljövården (3 kap. 6 § MB) 

Länsstyrelsen menar att regionplanen behöver kompletteras med strategier för hur riksintressen 

för kulturmiljövården ska hanteras i förhållande till regionplanens utvecklingsinriktning. Det 

räcker det inte med att konstatera att det ska tas hänsyn till riksintressanta kulturvärden utan det 

behöver även sättas upp ramar för hur detta kan ske. Dessa riktlinjer bör vara konkreta men 

följa den strategiska nivå som regionplanen har i övrigt.  

 

Länsstyrelsen delar miljökonsekvensbeskrivningen slutsats att ”arbetet med att ta tillvara och 

vårda kulturmiljön behöver genomsyra all fysisk planering samt att planförslaget saknar tydliga 

och konsekventa ställningstaganden i detta avseende.” 

 

Riksintresse energiproduktion och distribution (3 kap. 8 § MB) 

Barsebäck är ett utpekat mark- och vattenområde som är en mycket viktig nod i Sveriges 

nuvarande och framtida elförsörjningssystem. Det möjliggör stor energi- och effekttillförsel, har 

ett strategiskt läge för energiomvandling samt har stor betydelse för försörjningstryggheten. 

Områdets strategiska läge och tillgång till infrastruktur ger också möjligheten att bidra med 

viktig balans och reglerkraft till systemet. Länsstyrelsen konstaterar att det i den 

sekretessbelagda värde-beskrivningen för riksintresset finns en utförligare bedömning av 

områdets specifika värden.  

 

I det fortsatta arbetet menar Länsstyrelsen att det för energiförsörjningsfrågan är särskilt viktigt 

att beskriva det regionala behovet och hur det ska hanteras i förhållande till andra riksintressen.  

 

Riksintresse för kommunikationer (3 kap. 8 § MB) 

Under våren 2021 pågick Trafikverkets remiss av reviderade riksintresseanspråk. I det fortsatta 

arbetet är det viktigt att eventuellt nya beslut om tillkommande eller borttagna riksintressen 

beaktas. 

 

Område som är av riksintresse för kommunikation ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan 

försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningen. Länsstyrelsen konstaterar att förtätning 

i centrala och stationsnära lägen medför utmaningar ur framförallt buller- och risksynpunkt och 
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menar att hanteringen av dessa riksintressen är en viktig fråga bland annat med tanke på den 

omfattande förtätning som regionplanen föreslår. 

 

Länsstyrelsen förtydligar också att ny stambana Hässleholm-Lund i dagsläget inte utgör ett 

riksintresse. Länsstyrelsen menar att det behöver göras en riksintresseprecisering där 

riksintresseanspråket enbart gäller så kallade kritiska passager. Länsstyrelsen menar att detta 

behövs för att det ska kunna hävdas som ett riksintresse enligt MB 3 kap. 8 §. 

 

Miljöbedömning och konsekvensbeskrivning 

Av PBL 7 kap. 3 § regionplanen ska redovisa miljökonsekvenser på ett sätt som uppfyller 

kraven i 6 kap. 11, 12 och 16 §§ miljöbalken och utformas så att innebörden och 

konsekvenserna av den tydligt framgår. Länsstyrelsen ser positivt på att regionen haft 

ambitionen att göra en bred konsvensanalys som utöver miljökonsekvenserna (miljöbedömning) 

även innefattar sociala och ekonomiska konsekvenser (konsekvensbeskrivning).  

 

Syftet med en miljöbedömning är att integrera miljöaspekter i planering och beslutsfattande så 

att en hållbar utveckling främjas. En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska bland annat ge 

underlag för en samlad bedömning av hur planförslaget påverkar riskerna för människors hälsa 

eller för miljön (t.ex. på grund av olyckor), samt hushållning med naturresurser. En MKB ska 

också presentera uppgifter om de åtgärder som planeras för att förebygga, hindra, motverka 

eller avhjälpa betydande negativa miljöeffekter.  

Inledningsvis konstaterar Länsstyrelsen att vi inte instämmer i formuleringen (s 6) "De globala 

hållbarhetsmålen och de svenska miljökvalitetsmålen konkretiserar vad som anses vara hållbart 

och bör uppnås." Länsstyrelsen menar att om utgångspunkten är att regionplanen bara bör leda 

till att miljö- och agendamålen kan nås, så går det inte att hävda att den leder till en hållbar 

utveckling. Målen är satta för att visa vad som krävs för att nå en hållbar utveckling. 

 

Länsstyrelsen menar att konsekvensbeskrivningen behöver förtydligas – konsekvenserna av 

regionplanen behöver framgå tydligt liksom vilka delar som utgör den formella 

miljökonsekvensbeskrivningen. Länsstyrelsen har också svårt att utläsa vad regionen lyfter som 

de betydande miljöeffekterna som ett genomförande av planen kan antas medföra (MB 6 kap 11 

§ punkt 4). Laghänvisningarna till miljöbalken behöver också ses över och i vissa fall 

förtydligas. Länsstyrelsen exemplifierar med några fall av brister eller diskrepans mellan 

konsekvensbeskrivningen i relation till själva regionplanen. Sammantaget är det angeläget att 

slutsatser, bedömningar och åtgärder som framkommit som resultat av miljöbedömningen och 

konsekvensbeskrivningen lyfts in i regionplanens redovisning, vägledning och slutsatser.  

Avgränsning av MKB 
Länsstyrelsen menar att den tidsmässiga avgränsningen behöver kompletteras med ett mer 

långsiktigt perspektiv, då det inte räcker med år 2050 när långsiktiga effekter för klimatet ska 

bedömas för en hel region. Även andra aspekter som fasta strukturer kan behövas ses och 

utvärderas i ett längre perspektiv. 

 

Genomförandet av regionplanen kan få konsekvenser även utanför Skåne och därför finns det 

anledning att geografiskt avgränsa miljönskonsekvensbeskrivningen utifrån regionplanens 

påverkansområde. Det gäller exempelvis de föreslagna nya förbindelserna över Öresund som 

kan antas få en betydande miljöpåverkan i Danmark. 

 

Utveckla alternativ  
Länsstyrelsen menar att miljökonsekvensbeskrivningen brister i sin alternativredovisning. Det 

framgår exempelvis att "scenarierna är framtagna utifrån ett tillväxtperspektiv. Därför saknas i 

princip redovisning av ekologiskt/miljömässiga perspektiv på ortsutvecklingen." Länsstyrelsen 

menar att detta är problematiskt då målet är att uppnå en hållbar utveckling. Det vore därför 

önskvärt att utveckla ett alternativ enligt det förslag som nämns (s 27) för att visa vad som 

verkligen skulle krävas för att klara de stora utmaningar med klimatrelaterade aspekter av 

utveckling, biologisk mångfald, vattenkvalitet, livsmedelsproduktion /jordkvalitet som vi står 

inför. 

 

Vidare menar Länsstyrelsen att beskrivningen av konsekvenser för nollalternativet behöver 

förtydligas. Det anges att de regionala ställningstagandena i planförslaget fyller ett tydligt 
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syfte ”som inte tillgodoses av andra aktörer eller beslutsprocesser i följande processer: regional 

grönstruktur, samspel mellan bebyggelse och transportinfrastruktur, framför allt kollektivtrafik, 

lokalisering av hamnar, transportterminaler, sjukhus och andra verksamheter med regional 

funktion” (s 31). Länsstyrelsen gör en annan bedömning. Idag finns redan ett regionalt 

planeringsunderlag och en Regional handlingsplan för grön infrastruktur och Region Skåne 

sedan länge väglett bebyggelseutvecklingen genom ett framgångsrikt strategiskt arbete inom 

Strukturbild för Skåne. Länsstyrelsen menar att regionplanen idag inte ger den vägledning som 

kan göra skillnad i konsekvenserna mellan alternativen. 

 

Övrigt 
Länsstyrelsen konstaterar att avsnittet Trender i planhandlingen (s 7) med fördel kan 

kompletteras med den fylligare version som återfinns i Konsekvensbeskrivningen. Denna 

textversion ger mer stöd för kommande strategier och planeringsprinciper genom att sakligare 

beskriva vilka trender och utmaningar Skåne står inför. Här beskrivs exempelvis biologisk 

mångfald (s 17) som en självklar del i utmaningarna. 

 

Den sociala konsekvensanalysen  
Den sociala konsekvensanalysen saknar ett tydligt jämlikhetsperspektiv. Länsstyrelsen 

uppmanar regionen att använda sig av den regionala jämställdhetsstrategin, Ett jämställt Skåne 

som har stor uppslutning bland kommunerna och som regionen själv deltagit i framtagandet av. 

Den röda tråden mellan en framtagen strategi och dess genomförande stärks väsentligt om 

också regionplanen lyfter relevanta resonemang och slutsatser från strategin ned till 

genomförandet.  

I det fortsatta arbetet är det viktigt att planförslag och konsekvensanalys belyser tillgänglighet 

för personer med olika funktionsnedsättningar. Länsstyrelsen vill i sammanhanget lyfta 

begreppet Universell utformning som ett viktigt verktyg i den fysiska planeringen.  

 

I de avseenden konsekvensbeskrivningen efterfrågar förtydligande av åtgärder och 

ansvarsområde är Länsstyrelsen enig med detta, exempelvis vad gäller buller, luftkvalitet och 

barns utemiljö. Men resonemanget kring socialt kapital behöver utvecklas.  

 

Uppföljning och genomförande 
Länsstyrelsen efterlyser en tydligare beskrivning av uppföljningen av regionplanen, som den 

viktiga sista biten av den röda tråden genom planhandlingarna. I det fortsatta arbetet ser 

Länsstyrelsen att det vore värdefullt med en beskrivning av uppföljningsprocessen, vad som ska 

följas upp och hur det ska göras, vilka aktörer som den ska ske med och hur ser rollfördelningen 

ut, såväl inom Region Skånes organisation som mellan olika aktörer och myndigheter. En 

prioritering av åtgärder saknas såväl geografiskt som i sakfrågorna. Länsstyrelsen menar också 

att en uppföljning av synpunkter från näringsliv, kommuner med fler aktörer är viktigt och 

Länsstyrelsen deltar gärna inom ramen för denna uppföljning. Omvärldsbevakning och 

omvärldsanalys görs bäst efter samverkan och dialog med så många aktörer som möjligt i 

samhället.  

 

Det nämns att i samband med regionplanens samrådsförfarande ska en undersökning göras 

bland invånarna i Skåne genom Region Skånes medborgarpanel, Skånepanelen. Fokus är 

regionplanens genomförande med särskild relevans för skåningarna. Det är en värdefull insats 

för att möjliggöra inflytande och delaktighet. Här är det angeläget att invånare med olika 

förutsättningar får komma till tals såsom barn och ungdomar, såväl som personer med olika 

funktionsnedsättningar. Länsstyrelsen föreslår att även civilsamhällesaktörer bör inkluderas i 

samrådsförfarandet. 

 

Länsstyrelsen konstaterar att en nära samverkan med regionen kommer att behövas om 

länsstyrelserna får uppdrag att ta fram regionala analyser för storskalig vindkraft, inom ramen 

för den nationella vindkraftstrategin. För att få genomslag behöver analyserna återspeglas i 

regionplanen och i kommunernas översiktsplaner.  

 

Länsstyrelsen instämmer i vikten av samarbete i frågor som rör mellankommunala intressen 

som exempelvis grön infrastruktur. Här är det dock viktigt att regionplanen faktiskt lyfter de 

aktörer som bör delta. Länsstyrelsen bör exempelvis nämnas i planeringsprincipen ”Utveckla 

2027 ( 2864 )



Regionplan för Skåne 2022 - 2040 

 207 

mellankommunal och mellanregional samverkan samt involvera markägare och andra brukare i 

frågor som rör planering av blågrön infrastruktur. Det finns ett stort värde i att utveckla 

delregionala underlag för grönblå infrastruktur och samarbetet mellan kommunerna och Region 

Skåne. ” Länsstyrelsens ser bland annat vikten av att ta fram och utveckla delregionala underlag 

för områden med naturvärden och rekreationsvärden. Samt att arbeta för att få en bättre 

kartläggning av friluftslivet i Skåne. 

 

Remisshantering  
Länsstyrelsen har i aktuellt ärende hört berörda statliga myndigheter. Följande myndigheter 

inkom med synpunkter:  

 Försvarsmakten  

 Trafikverket  

 Statens geotekniska institut  

 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap  

 Statens geologiska undersökning  

 Svenska kraftnät  

 Post och telestyrelsen  

 Luftfartsverket  

 Skogsstyrelsen  

 Boverket  

 Naturvårdsverket 

 Sjöfartsverket  

 

Följande hörda myndigheter hade inga synpunkter eller avstod från att yttra sig:  

 Lantmäteriet – inga synpunkter  

 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor – avstod  

 Statens fastighetsverk – avstod  

 Jordbruksverket – avstod  

 Havs- och vattenmyndigheten – avstod  

 Arkdes, Statens centrum för arkitektur och design – avstod  

 Energimyndigheten – avstod  

 

De som medverkat i beslutet  
Beslutet har fattats av länsöverdirektör Ola Melin. Enhetschef och länsarkitekt Hanne Romanus 

har deltagit och planhandläggare Minna Hatti har varit föredragande.  

 

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter  
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd 
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Region Skånes uppdrag är att främja hälsa, hållbarhet 

och tillväxt i Skåne. Vår uppgift inom regional utveckling 

är att skapa förutsättningar för att lösa samhällsutmaningar 

som handlar om jobben, miljön och människors hälsa. 

Genom att arbeta med de sociala och fysiska faktorer 

som påverkar såväl tillväxten, klimatet som den enskilde 

skåningens hälsa, skapar vi en attraktiv och innovativ 

region. På så sätt gör vi dagligen skillnad för Skåne och 

skåningarnas framtid. 

Region Skåne 

291 89 Kristianstad 

Telefon: 044-309 30 00 

utveckling.skane.se 
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 KS.2019.0562  
 
 
 
2021-11-10 
Sofia Svensson Kommunstyrelsen 
+4641362367  
sofia.svensson@eslov.se  
 
 

Kommunledningskontoret  1(2) 
Postadress: 241 80 Eslöv  |  Besöksadress: Stadshuset, Gröna torg 2 
Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunledningskontoret@eslov.se  |  www.eslov.se 
 

Antagande av detaljplan för del av fastigheten Eslöv 
53:4, förskolan Skogsgläntan, i Eslöv, Eslövs 
kommun 

Ärendebeskrivning 
Serviceförvaltningen, hädanefter kallad sökande, skickade in en begäran om 
planbesked för del av fastigheten Eslöv 53:4 den 12 november 2019. Sökande önskar 
att uppföra en ny förskola med plats för 8 avdelningar (140 barn). Kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutade om att ge sökande positivt planbesked den 3 december 2019.  
 
Detaljplanen har varit på samråd 25 september – 25 oktober 2020 och på granskning 
5 juli – 1 september 2021. Detaljplanen handläggs med ett utökat förfarande. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Antagande av detaljplan för del av fastigheten Eslöv 53:4, 

förskolan Skogsgläntan, i Eslöv, Eslövs kommun 
 Plankarta för detaljplan för del av Eslöv 53:4, förskolan Skogsgläntan, i Eslöv, 

Eslövs kommun 
 Planbeskrivning för detaljplan för del av Eslöv 53:4, förskolan Skogsgläntan, i 

Eslöv, Eslövs kommun 
 Granskningsutlåtande, utan personuppgifter 
 Bilaga 1, Trafikbullerutredning, 2020-04-06 
 Bilaga 2, Trafikbullerutredning, 2020-12-14 
 Bilaga 3, Geo- och markmiljöundersökning, 2020-07-03 
 Bilaga 4, Geo- och markmiljöundersökning, 2021-07-08 
 Bilaga 5, Inventering av fladdermöss Eslövs Allmänning, 2008-08-22 
 Bilaga 6, Skuggstudie, 2021-11-09 
 Bilaga 7, Bedömning av påverkan på naturvärden, 2021-11-10 

Beredning 
Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten att uppföra ny förskola samt 
reglera allmän platsmark på del av fastigheten Eslöv 53:4. Syftet med detaljplanen är 
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vidare att bevara områdets gröna karaktär genom att skydda träd, begränsa 
bebyggelsens utbredning och säkerställa markens genomsläpplighet. Syftet är 
slutligen att reglera utformningen av förskolan så att den passar på platsen med 
angränsande park, natur och villabebyggelse.  
 
Eslövs översiktsplan 2035, antagen av kommunfullmäktige den 28 maj 2018, anger 
markanvändning stadsbygd och grönområde för planområdet. Planförslaget 
överensstämmer till stor del med markanvändningen i översiktsplanen, men del av 
det utpekade grönområdet planläggs för skola. Detaljplanen handläggs därför med ett 
utökat förfarande. 
 
Kommunledningskontoret ställer sig positiva till att pröva lämpligheten för 
skoländamål enligt planförslaget inom del av fastigheten Eslöv 53:4. 
 
Under granskningen lämnade flera boende i närområdet yttranden på detaljplanen. 
Yttrandena berörde framförallt trafikfrågor kopplat till den nya parkeringen, 
Nämndemansvägen och Hundramannavägen. Placeringen av förskolan ur ett 
strategiskt perspektiv var en av de andra frågorna som lyftes i yttrandena.  
 
Efter granskningsskedet har tre dokument tagits fram för detaljplanen. Det är en geo- 
och markmiljöundersökning (bilaga 4), en skuggstudie (bilaga 6) samt en bedömning 
av påverkan på naturvärden (bilaga 7). Vilka ändringar som har gjorts i 
planhandlingarna i övrigt framgår i planbeskrivningen på s.3. 

Förslag till beslut 
- Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta Detaljplan 

för del av fastigheten Eslöv 53:4, förskolan Skogsgläntan, i Eslöv, Eslövs 
kommun 

Beslutet skickas till 
Serviceförvaltningen 
 
 
 
Eva Hallberg Katarina Borgstrand 
Kommundirektör Avdelningschef 
Kommunledningskontoret Kommunledningskontoret 
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Detaljplan för del av Eslöv 53:4, förskolan 

Skogsgläntan, i Eslöv, Eslövs kommun 

Granskningshandling  

 Figur 1. Kartbild som visar planområdets placering i Eslöv tätort.  

Diarienummer: KS.2019.0562 

Upprättad: 2021-11-15 

Handlingar som tillhör detaljplanen: 

Plankarta  

Planbeskrivning  

Bilaga 1: Trafikbullerutredning, 2020-04-06 

Bilaga 2: Trafikbullerutredning, 2020-12-14 

Bilaga 3: Geo- och markmiljöundersökning, 2020-07-03 

Bilaga 4: Geo- och markmiljöundersökning, 2021-07-08 

Bilaga 5: Inventering av fladdermöss Eslövs Allmänning, 2008-08-22 

Bilaga 6: Skuggstudie, 2021-11-09 

Bilaga 7: Bedömning av påverkan på naturvärden, 2021-11-10 

Utökat förfarande 

 

2033 ( 2864 )



KS.2019.0562 Antagandehandling 2021-11-15 

2 

 

VAD ÄR EN DETALJPLAN?  

En detaljplan styr hur marken får användas för ett område inom kommunen, 

exempelvis bostäder, kontor, handel och industri. Detaljplanen får även reglera 

placering, utformning och utförande. En detaljplan består av en plankarta som är 

juridiskt bindande och en planbeskrivning som beskriver plankartan. 

Planbeskrivningen, som inte är juridisk bindande, ska underlätta förståelsen för 

plankartans innebörd.  

PLANPROCESSEN  

Detaljplaneprocessen regleras i plan- och bygglagen och syftar till att pröva om ett 

förslag till markanvändning är lämpligt. I processen ska allmänna och enskilda 

intressen vägas mot varandra. Under samråd och granskning ges möjlighet för 

sakägare, myndigheter och andra berörda att inkomma med synpunkter. 
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INLEDNING 

SAMMANFATTNING 

Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten att uppföra ny förskola samt 

reglera allmän platsmark på del av fastigheten Eslöv 53:4. Syftet med detaljplanen 

är vidare att bevara områdets gröna karaktär genom att skydda träd, begränsa 

bebyggelsens utbredning och säkerställa markens genomsläpplighet. Syftet är 

slutligen att reglera utformningen av förskolan så att den passar på platsen med 

angränsande park, natur och villabebyggelse. 

Förslaget är att bygga en förskola för 8 avdelningar (cirka 140 barn) i två våningar. 

Den nya förskolan ska ersätta förskolan Skogsgläntan som har ett tidsbegränsat 

bygglov. Skogsgläntan har 2 avdelningar. Detaljplanens förfarande är utökat 

förfarande.  

ÄNDRINGAR I DETALJPLANEN EFTER GRANSKNING 

Plankarta 

 Gränser för gällande detaljplaner har tagits bort i grundkartan.  

 Gatunamnet ”Djupadalsvägen” har lagts till i grundkartan. 

 Planbestämmelsen för fasadens utformning har reviderats till ”Fasader ska 

utformas med trä och huvudsakligen i en dämpad färgsättning”. 

 

Planbeskrivning 

 Texten om markföroreningar är reviderad på sida 14, 26 och 33 utifrån den 

genomförda geo- och markmiljöundersökningen daterad 2021-07-08. 

 Informationen kring brandpost på sida 25 har kompletterats med ett 

förtydligande kring vilket avstånd som bedöms vara acceptabelt mellan ny 

byggnad och befintlig brandpost vad gäller brandvattenförsörjningen. 

 Information om att rinnvägarna fortsatt behöver studeras i samband 

projekteringen av förskolan har lagts till på sida 26. 

 Texten till figur 12 har kompletterats med vad de röda prickarna innebär i 

figuren. 

 Förtydligande kring definition av skyfall enligt SMHI, sida 26. 

 Information om detaljplanens påverkan på naturvärden har lagts till på sida 30, 

31 och 32 utifrån bilaga 7, Bedömning av påverkan på naturvärden, 2021-11-

10. 

 En illustration på hur den nya byggnaden kan se ut i enlighet med 

detaljplanens bestämmelser om utformning har lagts till på sida 17. 

 Information om vem som ansvarar för kompensation för träd som fälls har 

lagts till på sida 35. 

 

I övrigt har även mindre redaktionella ändringar gjorts i planbeskrivningen.  
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FÖRUTSÄTTNINGAR 

 
PLANDATA 

Areal och markägoförhållanden 

Planområdet är cirka 14 500 m2 stort och omfattar del av fastigheten Eslöv 53:4 

som ägs av Eslövs kommun. 

Plansituation 

För planområdet gäller tre detaljplaner; Förslag till ändring av stadsplanen för 

kvarteret 637 Törnet m.fl. i Eslöv S142, antagen 1967, Detaljplan för Kv. Herkulus 

m.fl. E242, antagen 1995 och Förslag till stadsplaneändring beträffande 

gatuhöjder i Sallerupsvägen m.m. S41, antagen 1950.  

Figur 2. Gällande detaljplaner där samtliga delvis ligger inom planområdet för 

föreslagen detaljplan. 

Inom föreslagen detaljplan är S142 planlagt för allmän plats, gata, allmän plats, 

park eller plantering samt område för transformatorstation. E 242 är planlagt för 

allmän plats, natur inom föreslagen detaljplan och området inom S41 är planlagt 

för allmän plats, gata. 

BEFINTLIG STADSBILD OCH MARKANVÄNDNING 
Planområdet ligger i södra delen av Eslöv mellan Sallerupsvägen/Djupadalsvägen 

och naturreservatet Eslövs allmänning. Närmast naturreservatet ligger förskolan 

Skogsgläntan med tillhörande friyta för verksamheten. Från förskolans område ner 

mot Sallerupsvägen består marken av en sluttande gräsyta med enstaka 

trädplanteringar. I anslutning till planområdet ligger naturreservatet Eslövs 

allmänning, stadsdelen Sallerup med blandad bostadsbebyggelse och 

servicefunktioner, bostadsområdet Backarna och Hällan som båda har 

villabebyggelse.  
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Figur 3. Vy mot planområdets nordöstra del. I bakgrunden av bilden syns 

Skogsgläntans förskola. 

Figur 4. Vy mot planområdets sydvästra del ner mot Sallerupsvägen och 

bostadsområdet Sallerup.  
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN  

Översiktsplan Eslöv 2035 

Eslövs översiktsplan, antagen maj 2018, anger markanvändning stadsbygd och 

grönområde för planområdet, se figur 5 nedan. Planförslaget överensstämmer till 

stor del med markanvändningen i översiktsplanen, men del av det utpekade 

grönområdet planläggs för skola. Detaljplanen handläggs därför med ett utökat 

förfarande. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. Utsnitt från 

gällande översiktsplan 

Eslöv 2035 med 

planområdet markerat 

i rött. 

Planuppdrag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-02-03, § 162 att ge sökande 

positivt planbesked och att ge kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram en 

detaljplan. Detaljplanen har varit på samråd under perioden 25 september – 25 

oktober 2020. 

Bygglov 

Nuvarande förskola Skogsgläntan har ett tidsbegränsat bygglov som gäller till och 

med 14 juni 2022. 

Områden skyddade enligt miljöbalken kapitel 7 

Eslövs allmänning, som angränsar till planområdet i nordöst, är ett kommunalt 

naturreservat som bildades år 2010 och som är skyddat enligt miljöbalken kapitel 

7. 
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Figur 6. Bilden visar utbredningen av naturreservatet för Eslövs allmänning och 

det angränsade planområdet. 

Naturmiljöprogram 

Kommunfullmäktige antog ett naturmiljöprogram för Eslövs kommun 2020-03-30, 

§ 41. I naturmiljöprogrammet är naturreservatet Eslövs allmänning utpekat som en 

värdekärna för lövskog, klass 3. Värdekärnor är områden med så höga naturvärden 

att de bedöms ha betydelse för den biologiska mångfalden och som innehåller arter 

som är karakteristiska för naturtypen. 

Riksintresse järnväg 

Cirka 700 meter öster om planområdet ligger södra stambanan som är ett utpekat 

riksintresse för kommunikationer. Områden som är av riksintresse för 

kommunikationer ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten 

eller utnyttjandet av anläggningen. 

Friyta 

Eslövs kommun har 30 m2 per barn som riktvärde vad gäller behov av friyta i 

förskolemiljöer.  
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Trädfällning 

Kommunfullmäktige beslutade 15 juni 2020 att anta riktlinjer för trädfällning i 

Eslövs kommun. Riktlinjerna gäller kommunal förvaltning och kommunala bolag 

inom detaljplanerat område från den 1 augusti 2020. 

TRAFIK 

Gång- och cykelvägar 

Planområdet är väl kopplat till det befintliga gång- och cykelnätet. Längs med 

Sallerupsvägen finns separerade gång- och cykelvägar på den norra sidan av vägen 

i direkt anslutning till planområdet. Gång- och cykeltrafik på omgivande gator, 

Djupadalsvägen och Nämndemansvägen, sker i blandtrafik.   

Kollektivtrafik 

I direkt anslutning till planområdet ligger en busshållplats vid Sallerupsvägen på 

den västra sidan om Djupadalsvägen. Stadsbuss 2, som trafikerar Rönneberga-

Bäckdala, avgår från hållplatsen 2-3 gånger i timmen under vardagar.  

Biltrafik  

Sallerupsvägen, som ligger direkt söder om planområdet, är en genomfartsgata och 

del av Eslövs huvudgatunät. Vägen försörjer ett stort antal bostäder och funktioner 

innan den mynnar ut i Västra Sallerups kyrkby, väster om planområdet. Vägen 

trafikeras av cirka 4800 fordon/dag enligt mätning utförd 2020. Nämndemansvägen 

och Djupadalsvägen har en betydligt lägre frekvens av trafik eftersom de är 

bostadsgator.  Nämndemansvägen trafikeras av cirka 120 fordon/dag och 

Djupadalsvägen trafikeras av 325 fordon/dag enligt mätningar 2020. Se bilaga 1, 

Trafikbullerutredning, 2020-04-06, för en fullständig redogörelse. 

Parkering 

Till förskolans verksamhet finns idag bilparkering på Nämndemansvägen, cirka 10 

platser. I anslutning finns också möjlighet att parkera cyklar. Parkering är även 

möjlig längs med Nämndemansvägen. 

Varutransporter och sophämtning 

Varutransporter och sophämtning till förskolan sker i dagsläget via 

Nämndemansvägen. 

NATUR 

Natur, park och rekreation 

Planområdet utgör idag södra delen av ett större grönområde som sträcker sig från 

Sallerupsvägen norrut mot Solvägen intill Tåbelunds vårdcentral. Inom grön- 

området, och i anslutning till aktuellt planområde, ingår även naturreservatet 

Eslövs allmänning. Naturreservatet används flitigt för promenader samt som 

utflyktsmål. 

Eslövs allmänning är ett centralt beläget naturområde som domineras av 

ädellövskog, huvudsakligen ek men med inslag av ask och alm. I det västra 

skogsbrynet, som delvis angränsar till planområdet, dominerar stora, grova och 

ibland knotiga ekar. Flera av träden har håligheter i vilka fåglar, fladdermöss och 

andra djur kan söka skydd. Flera av träden har en diameter på 1 meter eller mer och 

är så kallade jätteträd. Ett skogsbryn är en naturlig övergång mellan skog och 
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öppen mark. Brynet med sin variation av träd och buskar är en värdefull miljö för 

många djur och växter och skapar variation i landskapet. 

Fladdermöss 

I naturreservatet finns flera fladdermusarter. Under juli och augusti månad 2008 

gjorde Naturvårdskonsult Gerell en inventering av fladdermössen inom Eslövs 

allmänning på uppdrag av Eslövs kommun. Enligt rapporten, se bilaga 5, 

Inventering av fladdermöss Eslövs Allmänning, 2008-08-22, noterades 4 

fladdermusarter, nordisk fladdermus, långörad fladdermus, dvärgfladdermus och 

gråskimlig fladdermus. Resultatet av inventeringen visade att skogens västra bryn 

var ett av flera viktiga näringssöksområden. Samtliga fladdermusarter är skyddade 

genom fridlysning i 4 § artskyddsförordningen.  

Träd 

Inom planområdet finns det cirka 20 träd av främst lönn, björk, ek samt pil och de 

flesta är fullvuxna träd. En del av träden utgör en allé längs med Sallerupsvägen. 

Träd spelar en viktig roll i att hantera det lokala klimatet och bidrar med flera 

ekosystemtjänster genom att fördröja och minska dagvatten, ge skugga, dämpa 

vinden och rena luften. Träden har även stor betydelse för den biologiska 

mångfalden. 

Figur 7. Vy över planområdet från korsningen Sallerupsvägen/Djupadalsvägen. 

Markerade träd ligger inom detaljplanens område. 

Biotopskyddad mark 

Längs Sallerupsvägen, från planområdet och österut, kantas gatan av trädallé på 

båda sidor i varierande omfattning. Planområdet omfattar en del av denna allé, som 

berörs av biotopskydd. Inom planområdet utgörs allén av 5 träd, 3 fullvuxna pilar 
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och 2 nyplanterade ekar. Eslövs kommun avser att successivt byta ut hela allén från 

pil till ek eftersom pilträden är problematiska idag.  

Topografi 

Planområdet sluttar ner mot sydväst. Högsta punkten är cirka 65 meter över 

nollplanet vid naturreservatet och den lägsta punkten är cirka 58 meter över 

nollplanet i planområdets sydvästra kant mot Sallerupsvägen/Djupadalsvägen. 

Planområdet sluttar således cirka 6 meter från nordost till sydväst på en sträcka av 

cirka 160 meter. 

Jordart och markens genomsläpplighet 

Cirka 2700 m2 av den södra delen av planområdet har jordarten glacial grovsilt-

finsand som har hög genomsläpplighet. Resterande del av planområdet består av 

jordarten moränfinlera som har låg genomsläpplighet. 

SÄKERHET OCH HÄLSA 

Geotekniska förhållanden 

Någon geoteknisk undersökning i samband med planarbetet har inte tagits fram. 

Grundförutsättningarna bedöms initialt som goda.  

Markföroreningar 

PQ Geoteknik & Miljö AB har genomfört en geo- och markmiljöundersökning för 

området som planläggs för skoländamål, se bilaga 4, Geo- och 

markmiljöundersökning, 2021-07-08. Resultaten från de utförda jordanalyserna är 

klassificerade enligt Naturvårdsverkets generella riktvärden. Resultatet av den 

genomförda undersökningen visar att skolområdet uppfyller riktvärdena för känslig 

markanvändning (KM), vilket är riktvärdet som marken måste uppfylla för att den 

ska vara lämplig för skoländamål. 

Markradon 

Enligt genomförd geo- och markmiljöundersökning, se bilaga 3, Geo- och 

markmiljöundersökning, 2021-07-08, har markradonhalten inom fastigheten 

sammantaget bedömts ligga inom normalriskintervallet. 

Luftföroreningar 

Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft enligt 5 kap miljöbalken gäller för 

svaveldioxid, bly, kvävedioxid, kolmonoxid och partiklar (PM 10). Enligt 

miljöavdelningens uppgifter överskrids inte miljökvalitetsnormerna inom Eslövs 

kommun. Med hänsyn till förskolans placering bedömer kommunen att 

luftföroreningarna ligger inom godtagbara nivåer inom förskolans planerade 

område. 

Översvämning och skyfall 

Enligt skyfallskarteringen för Eslövs tätort från 2016 finns det en lågpunkt i 

planområdets sydvästra hörn där det samlas dagvatten vid skyfall. 
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Figur 8. Bild på var lågpunkten ligger inom planområdet. Den blå heldragna 

linjen visar vattenvägen och skrafferat område innebär att det är instängt. 

Enligt skyfallskarteringen finns det en vattenväg som går i Sallerupsvägen och in 

på planområdet i det sydvästra hörnet, där vatten samlas i lågpunkten. Vattenvägen 

fortsätter sedan i nordvästlig riktning in på Djupadalsvägen och bostadsområdet 

Hällan som till stor del är ett instängt område och hårt drabbat av skyfall. 

TEKNISK FÖRSÖRJNING 

Dag-, spill-, och dricksvatten 

Planområdet ligger inom VA SYD:s verksamhetsområde för dag-, spill- och 

dricksvatten. I den södra delen av planområdet finns det ledningar för dagvatten, 

spillvatten och dricksvatten som sträcker sig över hela planområdet, från 

bostadsområdet i öst fram till Djupadalsvägen i väst. Vid Nämndemansvägen finns 

det ledningar för dagvatten och spillvatten som delvis ligger inom planområdet. 

Dessa ledningar sträcker sig fortsättningsvis inom planområdet längs med den östra 

gränsen och ansluter till dag- och spillvattenledningarna i östvästlig riktning längre 

söderut. 

El, fjärrvärme och fiber 

Befintlig förskola är redan ansluten till el- och fibernätet, men inte till 

fjärrvärmenätet. Fjärrvärmenätet ligger cirka 200 meter från området. 

Inom planområdet finns det högspänningskablar för el som sträcker sig från 

planområdets sydöstra hörn till den västra sidan strax norr om bostadsbebyggelsen 
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vid Djupadalsvägen. En fiberkabel ligger längs med gång- och cykelvägen i söder 

och fortsätter norrut inom planområdet längs med Djupdalsvägen och viker sedan 

av västerut strax norr om bostadsbebyggelsen vid Djupadalsvägen. 

Brandpost 

Det finns tre brandposter i omkringliggande område. Två stycken vid Gyldestigen, 

en i söder vid anslutningen till Sallerupsvägen och en i norr vid anslutningen till 

Nämndemansvägen. Den tredje finns i östra delen av Skördevägen. 

PLANFÖRSLAG    

PLANSÖKANDE  

Plansökande är Serviceförvaltningen på Eslövs kommun. Serviceförvaltningen 

avser att uppföra en förskola med 8 avdelningar (cirka 140 barn). Förskolan är 

planerad att uppföras enligt en konceptbyggnad i två plan med en nockhöjd på 10 

meter. 

Figur 9. Fasadritningar på den planerade konceptbyggnaden. 

PLANENS SYFTE 

Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten att uppföra ny förskola samt 

reglera allmän platsmark på del av fastigheten Eslöv 53:4. Syftet med detaljplanen 

är vidare att bevara områdets gröna karaktär genom att skydda träd, begränsa 

bebyggelsens utbredning och säkerställa markens genomsläpplighet. Syftet är 

slutligen att reglera utformningen av förskolan så att den passar på platsen med 

angränsande park, natur och villabebyggelse.  

FRAMTAGNA UTREDNINGAR 
Flera utredningar har beställts under framtagandet av planförslaget. Utredningarna 

listas nedan: 

 Trafikbullerutredning, 2020-04-06, WSP Environmental Sverige 
 Geo- och markmiljöundersökning, 2020-07-03, PQ Geoteknik & Miljö AB 
 Trafikbullerutredning, 2020-12-14, WSP Environmental Sverige 
 Geo- och markmiljöundersökning, 2021-07-08, PQ Geoteknik & Miljö AB 
 Skuggstudie, 2021-11-09, Kommunledningskontoret, Eslövs kommun 
 Bedömning av påverkan på naturvärden, 2021-11-10, Ekologigruppen AB 
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Kommunledningskontoret har tagit fram skuggstudien. Exploatören har beställt och 

bekostat samtliga övriga framtagna utredningar. 

MARKANVÄNDNING OCH STADSBILD    
Detaljplanen reglerar användning för skola på kvartersmark och användning för 

park på allmän plats. Totalt planläggs drygt 7200 m2 yta för skoländamål fördelat 

på två ytor. Byggnader för skoländamål tillåts enbart på den norra ytan av 

kvartersmarken. 

Utformning byggnader 

Sett från Sallerupsvägen utgör naturreservatet en bakgrund till skolområdet och det 

tillsammans med befintliga träd och omkringliggande grönyta gör att området har 

en naturnära karaktär. Kommunen bedömer att det är viktigt att den nya 

bebyggelsen utformas för att smälta in i omgivningen, därför reglerar detaljplanen 

att byggnaders fasader ska utformas med trä och huvudsakligen i en dämpad 

färgsättning.  

Figur 10. Illustration med planerad byggnad med en fasadutformning som är 

möjlig i enlighet med detaljplanens bestämmelser.   

Omfattning av byggnader och friyta 

Detaljplanen reglerar att högsta tillåtna nockhöjd för huvudbyggnad är 12 meter, 

vilket möjliggör att uppföra en skolbyggnad i två plan. Den planerade byggnaden 

har en nockhöjd på 10 meter vilket innebär att detaljplanen medger en viss 

flexibilitet utifrån den planerade byggnaden, vilket också är att föredra med hänsyn 

till hur terrängen ser ut. Kommunen bedömer att det inte finns skäl att reglera 

höjden på komplementbyggnaderna.  

Huvudbyggnad för skoländamål får uppföras till en största byggnadsarea av 1000 

m2 och komplementbyggnader får uppföras till en största byggnadsarea av 150 m2. 

Utöver detta får skärmtak och solskydd uppföras.  
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Utifrån Eslövs kommuns riktvärde på 30 m2 friyta per barn så innebär det att 

friytan i det här fallet minst ska vara 4200 m2 utifrån att den nya planerade 

förskolan ska rymma 140 barn. En placering av byggnaden enligt bilden nedan 

innebär att friytan kan uppgå till drygt 4200 m2 om högsta tillåtna byggnadsarea för 

komplementbyggnader räknas bort. Friytans omfattning och utformning kommer 

att fastställas i samband med projekteringen av förskolan.  

Figur 11. Den skrafferade vita ytan visar exempel på hur friytan kan avgränsas för 

att riktvärdet på 30 m2 friyta per barn ska uppnås. 

Även om antalet kvadratmeter för friytan uppnås finns det andra faktorer som 

avgör hur stor del av friytan som kommer att användas i praktiken. Det handlar 

bland annat om utformningen och personalens möjligheter att kunna ha en god 

överblick över friytans olika delar.  

TRAFIK 

Gång- och cykel 

Planförslaget innebär att befintlig infrastruktur för gång- och cykel kompletteras 

för att underlätta angöring till förskolan med cykel och till fots. Placering och 

utformning av nya gång- och cykelvägar kommer att fastställas i samband med 

projekteringen av förskolan. Sannolikt kommer det finnas två angöringsplatser till 

förskolans område, en vid Nämndemansvägen och en i anslutning till 

bilparkeringen i söder. Vid flera angöringsplatser ska cykelparkering anordnas vid 

respektive angöringsplats. Cykelparkeringarna ska även ha utrymme med plats för 

lastcyklar enligt kommunens parkeringsnorm. Cykelparkering för personal 

anordnas lämpligen i anslutning till personalentrén. 

 

 

 

 

2050 ( 2864 )



KS.2019.0562 Antagandehandling 2021-11-15 

19 

 

Figur 12. Heldragen röd linje visar befintlig infrastruktur som cyklister och 

fotgängare kan nyttja till förskolan från närområdet. Streckad röd linje visar ett 

förslag till placering av nya gång- och cykelvägar som ska anordnas till förskolans 

område. Röda prickar visar anslutning till förskolan för gång- och cykeltrafik. 

Biltrafik och parkering 

Nämndemansvägen har inte tillräckligt med kapacitet för att ombesörja 

skolområdet med den ökade trafikmängden som en större förskola medför. Därför 

ska bilparkering enligt planförslaget i huvudsak ske vid Djupadalsvägen.  

Parkering för de som hämtar och lämnar barn med bil anordnas i det södra området 

som är planlagt för skoländamål med anslutning till Djupadalsvägen. Även 

personalparkering anordnas i huvudsak inom samma område. Parkeringsplatserna 

för att hämta och lämna bör anordnas med extra utrymme på bredden för att de ska 

bli rymligare än en traditionell parkeringsplats med hänsyn till att det är barn som 

ska in och ur bilarna. Parkeringsytan ska utformas utifrån ett säkerhetsperspektiv 

för barnen så inga barn behöver röra sig över ytor där bilar kör, t.ex. genom att 

anordna separata gångvägar i utkanten av parkeringen. Bilden på nästa sida visar 

ett förslag till utformning av parkeringen där det finns 10 parkeringsplatser för 

hämta och lämna och 9 parkeringsplatser för personal.  

Det finns utrymme att anordna ett fåtal parkeringsplatser för personal i anslutning 

till Nämndemansvägen. Vid Nämndemansvägen i anslutningen till förskolans 

byggnad ska det också anordnas parkeringsplats för rörelsehindrade så nära entré 

som möjligt. Avståndet från parkeringen till entré får högst vara 25 meter enligt 

Boverkets byggregler.  

Detaljplanen reglerar att parkering ska utformas med genomsläppligt material för 

att minimera att eventuella föroreningar från trafikytorna rinner direkt till 
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dagvattennätet och vidare till berörda recipienter. Dessutom blir området inte 

präglat av hårdgjorda ytor i lika stor grad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 13. Möjlig utformning 

av parkeringsplatsen vid 

Djupadalsvägem.  

Varutransporter och sophämtning 

Varutransporter och sophämtning är planerad att fortsatt ske vid 

Nämndemansvägen. Utifrån förskolans planerade storlek kommer antalet 

varutransporter att vara 4-5 lastbilar per vecka. Sophämtning kommer att ske 2 

gånger per vecka om förskolan har fullständig källsortering. Bilden på nästa sida 

visar förslag på hur utformning av ytan vid Nämndemansvägen kan ske för att 

rymma samtliga funktioner för parkering, varutransportangöring samt 

sophämtning. Exakt utformning kommer att avgöras i samband med projekteringen 

av förskolan. 
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Figur 14. Möjlig utformning av ytan vid Nämndemansvägen med parkering, 

miljörum, varutransportangöring och sophämtning. 

BULLER OCH STÖRNINGSSKYDD 
Naturvårdsverket har tagit fram riktvärden för buller från väg- och spårtrafik på 

skolgårdar. För nya skolgårdar är riktvärdena 50 dBA ekvivalent ljudnivå 

respektive 70 dBA maximal ljudnivå på de delar av gården som är avsedda för lek, 

vila och pedagogisk verksamhet.  För övriga vistelseytor är riktvärdena 55 dBA 

ekvivalent ljudnivå respektive 70 dBA. Dessa riktvärden har kommunen haft som 

underlag vid bedömningen av bullersituationen inom skolgården. 

Totalt har två bullerutredningar tagits fram för detaljplanen, se bilaga 1 och bilaga 

2. Båda utredningarna har utgått från att den nya förskolan ligger i den södra delen 

av planområdet vid Djupadalsvägen/Sallerupsvägen, men med olika utformningar. 

Den första utredningen togs fram inför samrådet och den andra utredningen togs 

fram efter samrådet. Kommunen har gjort en bedömning av bullersituationen för 

den nya placeringen av förskolans område utifrån redan framtagna utredningar och 

bedömer att ytterligare trafikbullerutredningar inte behöver göras för detaljplanen. 

Bedömning av den ekvivalenta ljudnivån 

I de två följande bilderna visas den ekvivalenta ljudnivån (prognosår 2040) från 

respektive utredning. Förskolans nya område, som ska innehålla skolbyggnad samt 

friyta, är markerad med röd streckad linje. 
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Båda utredningarna innehåller byggnadskroppar som påverkar bullrets utbredning 

norrut. Den första utredningen (första bilden) har dock inga byggnader mellan 

huvudbyggnaden och bostadshuset vid Sallerupsvägen, vilket ger en bra 

uppfattning kring hur bullret sprider sig utan påverkan av byggnader. Utifrån de 

framtagna utredningarna bedömer kommunen att den ekvivalenta ljudnivån inom 

föreslaget område för skola uppfyller Naturvårdsverkets riktvärden.  

Bedömning av den maximala ljudnivån 

I de två följande bilderna visas den maximala ljudnivån (prognosår 2040) från 

respektive utredning. Förskolans nya område, som ska innehålla skolbyggnad samt 

friyta, är markerad med röd streckad linje. 
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Den maximala ljudnivån från trafiken på Nämndemansvägen skiljer sig åt mellan 

de olika utredningarna. Anledningen är att i den andra utredningen (andra bilden) 

så antogs så gott som all tung trafik på Nämndemansvägen vara leveranser till den 

nuvarande förskolan. Eftersom varuleveranserna skulle försvinna från 

Nämndemansvägen när den nya förskolan skulle tas i bruk så har den tunga 

trafiken inte räknats med i de beräkningarna som redovisas. 

Eftersom förskolans placering i nuvarande planförslag är på samma plats som den 

befintliga förskolan så kommer tung trafik i form av varuleveranser och 

sophämtning fortsättningsvis ske via Nämndemansvägen.  

Antalet varuleveranser kommer att uppgå till 4-5 stycken per vecka och 

sophämtning kommer att ske 2 gånger per vecka om förskolan har fullständig 

källsortering. Eftersom förskolan kommer ligger i slutet på en bostadsgata kommer 

även sopbilar som hämtar hushållssopor att passera vid förskolan. Sophämtning för 
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hushållen sker 1 gång varannan vecka och 2 gånger var fjärde vecka. Detta innebär 

att den tunga trafiken som högst kan uppgå till 9 stycken på en vecka (måndag-

fredag). 

Eftersom Nämndemansvägen är en bostadsgata så utgår kommunen från att 

varuleveranser och sophämtning är den enda frekventa tunga trafiken som passerar 

förskolans vändplats.  

Kommunen bedömer att inga åtgärder för buller behöver vidtas med hänsyn till att 

antalet tung trafik som passerar förskolans vändplats är så pass begränsat och att 

den tunga trafiken inte heller kan komma att öka på ett påtagligt sätt eftersom gatan 

är en återvändsgata. 

NATUR 

Natur, park och rekreation 

Vid naturreservatet i den nordöstra delen av detaljplanen planläggs mark för allmän 

plats, park. Det är för att skapa ett större utrymme för skogsbrynet jämfört med 

idag, dels för att vegetationen ska kunna växa och dels för att undvika situationer 

där grenar behöver kapas för att de hänger in på förskolans område. Det ger även 

mer utrymme för allmänheten att kunna röra sig längs med skogsbrynet. Avståndet 

mellan naturreservatet och gränsen för skolområdet varierar mellan 10-13 meter 

enligt planförslaget. 

Träd 

Inom den norra delen av kvartersmarken finns det i nuläget 5 stycken träd. Från 

barnens perspektiv skapar träden en variation i lekmiljön och ger skugga som 

framförallt är viktigt under varma, soliga dagar. Träden bidrar även med fler 

ekosystemtjänster och är i övrigt av stor betydelse för den biologiska mångfalden. 

Därför reglerar detaljplanen trädfällning med planbestämmelsen n1, träd får endast 

fällas om det är sjukt eller utgör en säkerhetsrisk, i syfte att träden ska bevaras. För 

att säkerställa kommunens tillsyn i frågan har bestämmelsen kompletterats med 

planbestämmelse om ändrad lovplikt, att marklov även krävs för fällning av träd 

med stamomfång 50 cm eller mer på stamhöjden 1,0 meter.  

Vid utformning av förskolans utemiljö är det viktigt att ta hänsyn till träden för att 

ge dem rätt förutsättningar för att kunna leva vidare på ett bra sätt. Det gäller 

framförallt åtgärder som riskerar att skada trädens rötter och påverkar markens 

genomsläpplighet.  

Förskolans utemiljö 

Detaljplanen reglerar inte hur förskolans gård ska utformas vad avser vegetation. 

Växtval bör dock vara med fokus på inhemska arter och arter som gynnar biologisk 

mångfald, som exempelvis pollinerande insekter. Det får inte planteras växter som 

riskerar att spridas vidare till naturreservatet. 

Biotopskyddad mark 

Trädallén som berörs av biotopskydd ligger inom mark som planläggs för allmän 

plats, park. 
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EKOSYSTEMTJÄNSTER 

Rekreationsmiljöer  

Allmänt tillgängliga ytor för rekreation minskar eftersom parkmark som idag 

används för rekreation försvinner när marken planläggs för förskola. Kommunens 

utgångspunkt är dock att förskolans gård ska vara tillgänglig för allmänheten under 

vardagskvällar och under helger när verksamheten är stängd. Genom planläggning 

av grönyta som allmän platsmark blir det säkerställt att det fortfarande är möjligt 

för allmänheten att röra sig mellan Sallerupsvägen och Eslövs allmänning, även om 

det är i en mer begränsad omfattning än tidigare. 

Vegetation i allmänhet  

Detaljplanen innebär att vegetation försvinner vid en exploatering. Det handlar 

främst om befintliga gräsytor som kommer bli hårdgjorda med byggnader och för 

trafikändamål. Förskolans utemiljö kommer att utformas med ny vegetation som 

träd och buskar, vilket innebär att nya ekosystemtjänster kommer tillföras 

planområdet. Vegetation inom förskolans område kommer sannolikt påverkas av 

slitage eftersom det utgör en del av barnens lekmiljö. Planbestämmelsen om 

trädfällning innebär att ekosystemtjänster bevaras i en större utsträckning. Trädet 

som behöver fällas inom ytan för parkering vid Djupadalsvägen kommer 

kompenseras enligt kommunens riktlinjer för trädfällning, vilket innebär att två nya 

träd ska planteras. 

TEKNISK FÖRSÖRJNING 

Dag-, spill-, och dricksvatten 

Den nya förskolan kan nyttja befintliga servisanslutningar som nuvarande förskola 

har till ledningsnätet för dag-, spill- och dricksvatten. 

Vid kvartersmarken i anslutning till Nämndemansvägen har u-område lagts till för 

att säkerställa tillgängligheten till berörda dag- och spillvattenledningar. U-område 

har även lagts till för berörda dag- spill- och dricksvattenledningar inom 

kvartersmarken vid Djupadalsvägen. 

El, fjärrvärme och fiber 

Den nya byggnaden kan anslutas till befintligt ledningsnät för el och fiber. Vad 

gäller fjärrvärme så avser kommunen att ansluta den nya förskolan till 

fjärrvärmenätet, men möjligheten att ansluta till nätet behöver utredas vidare. 

Längs med Djupadalsvägen finns ett fiberstråk som korsar kvartersmarken. För att 

säkerställa tillgängligheten till kabeln har ett u-område upprättats i detaljplanen. 

Brandpost 

Vad gäller brandvattenförsörjning behöver inga nya brandposter upprättas i och 

med den nya förskolan. Det gäller under förutsättning att avståndet mellan byggnad 

och befintlig brandpost norr om Gyldestigen inte förändras i någon större 

utsträckning jämfört med idag. I det här fallet handlar det om att ytterkanten på den 

nya byggnaden får hamna som högst upp till 80 meter från befintlig brandpost. 

Avfallshantering 

Avfallshantering ska ske enligt renhållningsförordningen. Fastighetsägaren 

ansvarar för hantering av eget avfall och källsortering. 
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Eftersom förskolans verksamhet kommer utökas kommer antalet kärl för avfall att 

bli fler. Befintlig förskola har inte källsortering för glas, metall, plast och tidningar. 

Om den nya förskoleverksamheten kommer ha fullständig källsortering kommer 

antalet kärl att utökas ytterligare. 

SÄKERHET OCH HÄLSA  

Markföroreningar 

Enligt genomförd geo- och markmiljöundersökning krävs inga planbestämmelser 

för att säkerställa markens lämplighet för skoländamål utifrån risk för förorenad 

mark. 

Markradon 

Eftersom markradonhalten inom fastigheten sammantaget har bedömts ligga inom 

normalriskintervallet så ska byggnader uppföras radonskyddade. Planbestämmelse 

om att byggnader ska utformas radonskyddade har lagts till i plankartan. 

Översvämning och skyfall 

Planförslaget innebär att åtgärder för att hantera skyfall ska vidtas inom allmän 

plats, vilket lämpligen sker i anslutning till den befintliga lågpunkten i sydvästra 

hörnet av planområdet. Mängden hårdgjord yta skulle teoretiskt kunna uppgå till 

cirka 4400 m2 utifrån detaljplanens bestämmelser. Den siffran har tagit höjd för 

nya gång- och cykelvägar, att norra området för kvartersmark har blivit hårdgjord 

till 50 % och att det södra området för kvartersmark (parkering) har blivit 

hårdgjord till 100 %. Parkering ska utformas med genomsläppligt material så ytan 

kommer i verkligheten inte att bli hårdgjord till den graden. 

Enligt Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, SMHI, innebär ett skyfall 

att det regnar minst 50 mm på en timme. Räknat på ett skyfall med 50 mm 

nederbörd på en timme skulle de hårdgjorda ytorna enligt ovan generera 220 m3 

vatten. I bilden på nästa sida har en yta på 880 m2 markerats, det skulle innebära ett 

djup på cirka 25 cm för att ytan skulle kunna hantera all den mängden vatten som 

de hårdgjorda ytorna genererar. Eftersom dagvattennätet hinner ta emot en del av 

regnvattnet innan nätet når full kapacitet så innebär det att mängden vatten som 

behöver hanteras är mindre.  

Kommunen bedömer att det finns goda förutsättningar för att skyfallsvatten ska 

kunna hanteras inom allmän plats inom planområdet. Exakt utformning av åtgärden 

för att hantera skyfall kommer tas fram i samband med projekteringen av 

förskolan. Exploatören behöver fortsatt studera rinnvägarna i samband med 

projekteringen för att säkerställa att exploateringen inte skapar nya rinnvägar. 
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Figur 15. Den blåa ytan motsvarar 880 m2. 

Buller   

Inga åtgärder för buller krävs vid ett genomförande av detaljplanen. 

DAGVATTENHANTERING 
Detaljplanen reglerar hur stor del av ytan som får bli hårdgjord i syfte att underlätta 

dagvattenhanteringen. Det finns även möjlighet att samordna en öppen 

dagvattenhantering med skyfallshanteringen, vilket kommunen kommer att titta 

vidare på i samband med projekteringen av förskolan. Att genomföra sådana 

åtgärder för dagvattenhanteringen är dock inget som krävs för detaljplanens 

genomförande. Kommunledningskontoret ser positivt på att så många åtgärder som 

möjligt görs för att fördröja dagvatten på den kommande gården till förskolan. 

Längs med del av Djupadalsvägen på den östra sidan finns ett dike som leder 

vatten söderut. Diket börjar strax söder om föreslagen infart till parkeringen, vilket 

innebär att diket inte påverkas av infarten. 

SOCIALA ASPEKTER 

Trygghet, jämställdhet och mångfald 

Planområdet består idag av en gräsyta och en förskola. Möjligheten att skapa en 

tryggare plats ökar med en större förskola då antalet människor som rör sig genom 

området ökar. I närheten av planområdet finns många gröna ytor och säkra gång- 

och cykelvägar som underlättar kopplingen mellan olika målpunkter inom 

närområdet och mellan stadsdelarna.  

En förskola strategiskt placerad i nära anslutning till ett gång- och cykelstråk 

bedöms stärka den sociala hållbarheten. Kommunens utgångspunkt är att 

förskolans gård ska vara tillgänglig för allmänheten när förskolans verksamhet är 

stängd.  
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Barnkonventionen 

Inom planområdet skapas ytor som ger möjlighet till lek. Inom planområdet och 

inom närområdet finns tillgång till förskolor, skolor och rekreationsområden med 

säkra och trygga gång- och cykelförbindelser. Förskolans placering intill 

naturreservatet möjliggör en utepedagogik i nära samspel med naturen, vilket är 

positivt för barnen. 

KONSEKVENSER  

MILJÖKONSEKVENSER 

Strategisk miljöbedömning enligt miljöbalken 

Kommunen bedömer med vägledning av förordningen om 

miljökonsekvensbeskrivningar att planförslaget inte kan antas medföra betydande 

miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap 11–18 §§ miljöbalken och i 4 kap 34 

§ PBL. Behovet av miljöhänsyn vid genomförandet av detaljplanen belyses därför 

inte i en miljöbedömning enligt 6 kap miljöbalken.  

Påverkan på riksintresse 

Planförslaget bedöms inte påverka södra stambanan som är ett utpekat riksintresse 

för kommunikationer. 

MILJÖKVALITETSNORMER (MKN) 

Luftkvalitet 

Planförslaget bedöms inte påverka miljökvalitetsnormerna för utomhusluft inom 

Eslövs kommun. Detaljplanen kan dock komma att påverka luftkvaliteten negativt 

på en lokal nivå om många väljer att ta bilen.  

Lokaliseringen av förskolan tillsammans med nya gång- och cykelvägar möjliggör 

hämtning och lämning på förskolan till fots och med cykel. I närheten finns även 

en busshållplats med avgångar som gör det möjligt att åka kollektivt till och från 

förskolan. Ytterligare åtgärder som kan vidtas för att minimera påverkan på 

luftkvaliteten vid förskolan är att minska/förbjuda tomgångskörning på förskolans 

parkering. 

Recipient och miljökvalitetsnorm för vatten  

Planområdet ligger inom Kävlingeåns avrinningsområde. Kävlingeån är via Bråån, 

recipient för dagvatten från planområdet. Enligt beslutad miljökvalitetsnorm är 

målet att både Bråån och Kävlingeån ska ha en god ekologisk status år 2027. Bland 

annat på grund av jordbruk som ger upphov till utsläpp av näringsämnen som leder 

till övergödning uppnår åarna idag inte god status varken ur ekologisk eller kemisk 

synpunkt.  

 

Detaljplanen reglerar inte hur dagvatten från trafikytor ska hanteras. Eftersom 

dagvatten från sådan ytor kan innehålla föroreningar finns det risk att detaljplanen 

medverkar till ytterligare försämring för recipienterna, vilket dock är i en mycket 

begränsad omfattning. Genom att detaljplanen reglerar att parkering ska utformas 

med genomsläppligt material kommer eventuell påverkan att minska. Om 

kommunen samordnar dagvattenhanteringen med skyfallshanteringen finns det 

även möjlighet att rena dagvatten innan det når dagvattennätet, vilket skulle 
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innebära en positiv påverkan på recipienterna vad avser möjligheten att följa 

miljökvalitetsnormerna.  

DAGVATTEN  
Eftersom detaljplanen innebär att mer ytor blir hårdgjorda kommer belastningen på 

dagvattennätet att öka. För att begränsa detaljplanens påverkan på dagvattennätet 

reglerar detaljplanen hur stor yta som får bli hårdgjord. Även bevarande av träd har 

en positiv inverkan på dagvattenhanteringen.  

ÖVERSVÄMNING OCH SKYFALL  
Detaljplanen medför mer hårdgjorda ytor vilket påverkar mängden vatten som 

rinner till befintlig lågpunkt vid ett skyfall. Hårdgjorda ytor innebär också att 

avrinningen sker i en snabbare takt jämfört med avrinning på en grönyta, vilket gör 

att vattenmängden ökar snabbare. För att undvika risk för ytterligare översvämning 

inom Hällan reglerar detaljplanen att åtgärder för skyfall ska vidtas inom allmän 

plats. Kommunen kommer därmed att vidta åtgärder för att hantera det vatten som 

uppstår vid skyfall som en konsekvens av exploateringen. Sammantaget bedömer 

kommunen att detaljplanen inte kommer att medföra ökad risk för översvämning 

vare sig inom eller utanför planområdet. 

NATURMILJÖ OCH BIOLOGISK MÅNGFALD 

Natur, park och rekreation 

Den nya förskolan tar yta i anspråk som i dagsläget utgör en del av ett större 

rekreationsområde och grönstrukturstråk. Rekreationsytan minskar därmed, men 

detaljplanen utformas för att det fortsatt ska vara möjligt för allmänheten att 

passera genom området. Att bevara träd inom förskolans område är en viktig del i 

att behålla stråk som binder ihop gröna miljöer, men det handlar också om att 

behålla så mycket grönyta som möjligt och att tillföra ny vegetation i förskolans 

utemiljö. Genom att göra ett noggrant val av växer vid nyplantering kan förskolans 

utemiljö bidra till att stärka den biologiska mångfalden och skapa fler 

ekosystemtjänster.  

Träd 

Planförslaget innebär att trädet som ligger inom kvartersmarken vid Djupdalsvägen 

där parkering är planerad att anordnas måste fällas. Det fällda trädet kommer att 

kompenseras enligt kommunens riktlinjer för trädfällning, vilket innebär att två nya 

träd ska planteras. 

 

 

 

 

Figur 16. Markerat 

träd som måste 

fällas vid ett 

genomförande av 

detaljplanen. 
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Områden skyddade enligt miljöbalken kapitel 7 

Planförslaget innebär att avståndet mellan förskolans område och naturreservatet 

utökas som minst med 5 meter och som mest med 10 meter jämfört med 

avgränsningen av förskoleverksamheten som finns där idag. Ytan mellan 

kvartersmarken och naturreservatet planläggs som allmän plats, park, i syfte att 

skapa ett bättre skydd för skogsbrynet och ge det utrymme att kunna växa utan att 

komma i konflikt med förskolans område. 

Inom förskolans område har planbestämmelse, om att huvudbyggnad ska placeras 

minst 5,0 meter från användningsgräns för skola, lagts till för att säkerställa ett 

visst avstånd från huvudbyggnad till naturreservatet. Kommunledningskontoret har 

tagit fram en skuggstudie, se bilaga 6, Skuggstudie, 2021-11-09, för att utreda 

vilken skuggpåverkan den nya förskolebyggnaden kan få på skogsbrynet. 

Skuggstudien visar att byggnadens skuggpåverkan på skogsbrynet inte är så 

omfattande. Det går även att konstatera att skogsbrynet kommer vara helt solbelyst 

fram till klockan 15 under perioden 20 mars till och med 18 september samt fram 

till klockan 18 under perioden 13 maj till och med 1 augusti.  

Ekologigruppen AB har gjort en bedömning av detaljplanens påverkan på 

naturvärden, se bilaga 7, Bedömning av påverkan på naturvärden, 2021-11-10. 

Den framtagna skuggstudien har tagits med som underlag i deras bedömning. I 

Ekologigruppens bedömning framkommer det att skogsbrynets miljö inte skuggas 

under de delar av året som brynet blommar och inte nämnvärt under hela 

växtsäsongen. Vidare tar de upp att skuggningen blir större under vinterhalvåret, 

men då är också de flesta organismer i vintervila. 

Ekologigruppens sammanfattade bedömning är att ”brynmiljön intill Skogsgläntans 

förskola inte är en viktig biotop för några sällsynta eller hotade arter och att 

artrikedomen av brynlevande arter sannolikt är högre i andra delar av buskagen 

runt Tåbelund och Allmänningen. Brynet påverkar dock skogsmiljön positivt 

genom att skydda från vind och uttorkning.”. 

Slutsatserna som Ekologigruppen har gjort i sin bedömning är följande: 

 Skogsbrynet är av låg/begränsad betydelse för biologisk mångfald genom att 

det är litet, svagt utvecklat, och är en ganska vanlig biotop i naturen generellt.  

 Detaljplanens hänsyn, med avstånd mot brynet och låg beskuggning under 

sommarhalvåret, är väl avvägda och möjliggör för bevarade naturvärden och 

funktionalitet för brynet som livsmiljö.  

 Andra åtgärder som inte regleras i detaljplanen är viktigare för bevarandet av 

biologisk mångfald i området. Några av de viktigaste är att  

o Prioritera inhemska trädslag och buskar i växtval, eftersom dessa 

är livsmiljö för många insekter som utgör basföda för bland annat 

fåglar och fladdermöss (exotiska växter har i regel mycket få 

följearter). 

o Tillåta träd och buskar att växa sig stora, inklusive slånbuskarna i 

det aktuella brynet.  

o Behålla så stora ytor som möjligt mörklagda kvälls- och nattetid 

under sommarhalvåret.  
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o Begränsa antalet klippningar av långgräsytor till ett minimum för 

att möjliggöra för insektslarver att fullborda sina larvperioder 

(ännu bättre att omföra till ängsslåtter).  

o Bibehåll den gröna länken mellan Trollsjöparken och 

Allmänningen/grönytan intill.  

o Bevara död ved i olika former inom Allmänningens naturreservat 

(i enlighet med skötselplan).  

 

Ekologigruppen lyfter även följande punkter som viktiga förutsättningar för att 

brynets naturvärden ska bestå eller utvecklas: 

 Att brynet kan få växa ut från skuggan av trädkronorna. 

 Att nattbelysning undviks från skymning till gryning under 

sommarhalvåret på delar som vetter mot Allmänningen (gärna på så stora 

delar av detaljplaneområdet och övrig grönyta som möjligt). 

 Att störning från förskolebarn begränsas genom att styra utgången från 

förskolan till allmänningen till en specifik plats, vilket enkelt görs genom 

val av grindens placering.  

 Att inga exotiska växter används för att komplettera brynets 

växtsammansättning.  

 

De åtgärder som Ekologigruppen föreslår för att bevara den biologiska mångfalden 

är möjliga att genomföra, men inget som kan styras i detaljplanen. Vad gäller 

förutsättningar för att brynets naturvärden ska bestå eller utvecklas så ger 

detaljplanen utrymme för brynet att få växa ut från skuggan av trädkronorna. 

Övriga förutsättningar hanteras vidare i samband med genomförandet av projektet. 

Det är heller inte möjligt att reglera dessa frågor i detaljplanen. 

Nuvarande förskoleverksamhet besöker ofta naturreservatet. Fortsätter kommande 

förskoleverksamhet att frekvent besöka Eslövs allmänning kommer det att innebära 

att fler barn vistas i området jämfört med idag. Vad gäller förskoleverksamhetens 

vistelse i Allmänningen skriver Ekologigruppen att ”Det är endast på platser med 

frekventa och långvariga besök som fågelhäckning störs. Övrig fauna störs ganska 

lite och floran påverkas sannolikt mest lokalt av ett ökat slitage (men 

Allmänningen saknar skyddsvärd flora).”.  

Markarbeten i närheten av naturreservatet ska stämmas av med kommunens ekolog 

för att säkerställa att naturreservatet inte tar skada av åtgärden eller att växter 

riskerar att spridas till reservatet. 

Fladdermöss 

Samtliga fladdermusarter är skyddade genom fridlysning i 4 § 

artskyddsförordningen. Enligt artskyddsförordningen är det förbjudet att avsiktligt 

döda eller störa de uppräknade arterna i förordningen. Med avsiktligt menas även 

att det är förbjudet att utföra en åtgärd om man kan förutse sådana konsekvenser. 

Inventeringen av fladdermöss som gjordes 2008 visade att det västra skogsbrynet, 

som planområdet delvis angränsar till, utgjorde ett viktigt näringssöksområde för 

fladdermusarten nordisk fladdermus. Inventeringen visade att den andra stationära 

arten inom området är långörad fladdermus vars dagtillhåll vanligen utgörs av 

håligheter i träd, vilket mycket väl kan finnas i träden vid skogsbrynet. 
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Ekologigruppens bedömning av detaljplanens påverkan på naturvärden omfattar 

även fladdermöss, där inventeringen av fladdermöss som gjordes 2008 har tagits 

med som ett underlag i bedömningen. Enligt Ekologigruppens bedömning är det 

inte osannolikt att flera av fladdermusarterna, som hittades under inventeringen 

2008, tillfälligt utnyttjar brynmiljön i södra delen av Allmänningen som 

födosöksområde. Ekologigruppen bedömer dock att brynmiljön vid förskolan 

sannolikt är av begränsad/låg betydelse för samtliga arter. 

Kommunen bedömer att förskolans verksamhet i sig inte påverkar fladdermössen 

eftersom verksamheten är igång under dagtid medan fladdermössen är aktiva på 

natten. Detaljplanen medför ingen fysisk påverkan på skogsbrynet och dess miljö 

som näringssöksområde och boplats. 

Åtgärder som kommunen har vidtagit/ska vidta för att undvika påverkan på 

fladdermössen: 

 Detaljplanen säkerställer att avståndet blir minst 15 meter mellan 

förskolans huvudbyggnad och skogsbrynet för att det inte ska finnas något 

fysiskt hinder för fladdermössen längs med skogsbrynet. 

 Belysningen anpassas för att inte riskera att störa fladdermössen (och andra 

nattlevande djur) i enlighet med vad som framkommer i Ekologigruppens 

bedömning, det vill säga att nattbelysning undviks från skymning till 

gryning under sommarhalvåret på delar som vetter mot Allmänningen. 

 

Kommunen har inventerat befintliga träd inom planområdet och inga håligheter har 

hittats i träden som skulle kunna utgöra boplatser för fladdermöss. 

Sammantaget bedömer kommunen att detaljplanen inte kommer medföra en sådan 

negativ påverkan på fladdermössen som är förbjudet enligt artskyddsförordningen. 

BIOTOPSKYDDSOMRÅDE 
Kommunen bedömer att trädallén vid Sallerupsvägen, som omfattas av 

biotopskydd, inte kommer påverkas av planförslaget eftersom allén fortsatt 

kommer ligga på allmän plats som är planlagd för park.  

STADSBILD 
Stadsbilden kommer oundvikligen att förändras i och med den nya förskolan. 

Förskolans byggnad i sig kommer att ta en större plats, både sett till yta och höjd. 

Detaljplanen reglerar byggnadens utformning i syfte att den ska smälta in i 

omgivningens karaktär och inte sticka ut, vilket bidrar till att minska den visuella 

påverkan. 

Förskolans område blir i stort ett nytt inslag i miljön och planområdet som helhet 

kommer bli mer präglat av trafikytor, både för bil, gång och cykel. Att detaljplanen 

reglerar att träd inte ska fällas minskar påverkan på stadsbilden.  

ARKEOLOGI 
Planförslaget bedöms inte påverka arkeologi då inga kända fornlämningar finns 

inom området. I det fall fornlämningar påträffas i samband med markarbeten ska 

dessa, i enlighet med 2 kap 10§ kulturmiljölagen, omedelbart avbrytas och 

Länsstyrelsen underrättas. 
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SOLFÖRHÅLLANDEN 
Den föreslagna bebyggelsens skuggning bedöms inte innebära negativa 

konsekvenser för omgivningen. Ur ett hälsoperspektiv är det viktigt att säkerställa 

både sol och skugga vid utformning av barns utemiljöer. Befintliga träd inom 

förskolans område bidrar till att skapa skuggiga platser. 

TRAFIK 
Eftersom avsikten är att förskoleverksamheten ska utökas från 35 platser till 140 

platser innebär planförslaget att trafiken ökar.  

Nämndemansvägen 

Eftersom bilparkering kommer att anordnas i anslutning till Djupadalsvägen så 

kommer personbilstrafiken på Nämndemansvägen, som är kopplad till 

förskoleverksamheten, att minska jämfört med idag. Det kommer eventuellt att 

anordnas ett fåtal parkeringsplatser för personal i anslutning till 

Nämndemansvägen. Vad gäller tung trafik så kan sophämtningen komma att ske 

ytterligare en gång varannan vecka jämfört med idag. Varuleveranser kommer att 

ske 4-5 gånger i veckan med lastbilar. 

Djupadalsvägen 

Eftersom bilparkering anordnas i anslutning till Djupadalsvägen så kommer 

personbilstrafiken att öka på gatan. Ökningen kommer framförallt att vara under 

morgon och sen eftermiddag då många generellt lämnar och hämtar barn. En 

ökning av trafik på Djupadalsvägen innebär en ökad risk för olyckor då gång- och 

cykelstråket längs med Sallerupsvägen korsar Djupadalsvägen. Kommunen avser 

att vidta åtgärder vid överfarten för att öka säkerheten för oskyddade trafikanter. 

Det kan exempelvis ske genom upphöjd överfart eller en tydligare markering av 

överfarten. 

BEFINTLIG TEKNISK FÖRSÖRJNING 

Befintlig teknisk infrastruktur behöver inte byggas ut som en konsekvens av 

planförslaget bortsett från fjärrvärmenätet. Om den nya förskolan ska använda 

fjärrvärme som uppvärmning behöver nätet byggas ut. Kommunen kommer ha en 

dialog med Kraftringen i frågan. 

SÄKERHET OCH HÄLSA 

Markföroreningar 

Enligt genomförda utredningar innebär detaljplanen ingen risk för hälsa. 

Markradon 

Detaljplanen säkerställer att byggnader ska uppföras radonskyddade. Utifrån det 

bedömer kommunen att detaljplanen inte innebär någon risk för hälsa avseende 

radon. 

Buller 

Kommunen bedömer att förskolans område inte utsätts för buller i en sådan 

omfattning att några åtgärder för buller behöver vidtas för att uppfylla riktvärdena 

för utomhusmiljön. 
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Kommunen bedömer inte heller att planförslaget medför en ökning av trafikbuller 

för angränsande bostadsfastigheter i en sådan omfattning att några åtgärder behöver 

vidtas. 

En utökning av förskoleverksamheten, från 35 barn till 140 barn, som kommunen 

planerar för kommer att innebära en ökad ljudnivå från verksamheten. Fler barn 

kommer att vistas inom området, men friytan som barnen kan vistas ute på blir 

också större. Kommunen bedömer att ett genomförande av detaljplanen inte 

kommer att innebära betydande negativa konsekvenser för närliggande 

bostadsfastigheter vad avser ljudnivåerna från den nya planerade 

förskoleverksamheten. 

SOCIALA KONSEKVENSER 

Tillgång till rekreativ miljö  

Planförslaget är närbeläget Eslövs allmänning som förskoleverksamheten nyttjar 

idag och som kommer att vara möjligt att nyttja även i fortsättningen. 

Befolkning och service  

Detaljplanen medger uppförande av en servicefunktion inom ett område där det i 

övrigt finns bostäder. Förskolan kommer att utgöra en naturlig mötesplats för 

befolkningen även när verksamheten är stängd.  

Barnkonventionen 

FN:s barnkonvention gäller som utgångspunkt för beslut som rör barn och unga, 

däribland beslut om samhällsplanering och stadsutveckling. I samband med 

planarbetet har Eslövs kommun därför enligt rutiner upprättat en barnchecklista 

enligt barnkonventionen. Enligt checklistan ska barnets rättigheter beaktas vid 

kommunala beslut. Enligt slutsatsen i checklistan: 

Barn och unga bedöms beröras i positiv omfattning av det aktuella planförslaget. 

Erforderlig friyta har tillskapats inom planområdet och planförslaget innebär att 

befintlig gång- och cykelstruktur i större utsträckning kan användas för hållbara 

transporter till och från skolan, tillsammans med kompletterande gång- och 

cykelstruktur. Detaljplanen ger också kommunen byggrätt att upprätta en ny 

modern förskola som bättre gynnar verksamheten och en pedagogisk inriktning. 

Tillgänglighet  

Vid utarbetande av planförslaget har kravet på god tillgänglighet och användbarhet 

för funktionshindrade beaktats. Hur kraven på tillgänglighet i 8 kap 4§ (byggnader) 

och 8 kap 9 § PBL (tomter) i detalj kommer att tillgodoses avgörs i samband med 

byggnads- och markprojekteringen och därmed vid kommande bygglovsprövning. 

Planförslaget innebär att tillgänglighetskraven enligt ovan kan uppfyllas.  

GENOMFÖRANDE 

ORGANISATORISKA FRÅGOR 

Genomförandetid 

Planen har en genomförandetid på 5 år från det datum den får laga kraft. Före 

genomförandetidens utgång får detaljplanen ändras eller upphävas, mot berörda 
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fastighetsägares bestridande, endast om det är nödvändigt på grund av nya 

förhållanden av stor allmän vikt, vilka inte kunnat förutses vid planläggningen.  

 

Efter genomförandetidens utgång får planen ändras eller upphävas utan att 

rättigheter som uppkommit genom planen beaktas. (4 kap 40 § PBL). 

Huvudmannaskap 

Eslövs kommun är huvudman för allmän platsmark inom planområdet. 

Genomförande av åtgärder inom allmän plats 

Detaljplanen innebär att följande ska genomföras inom allmän plats: 

 Åtgärder för hantering av skyfall. 

 Anläggande av nya gång- och cykelvägar. 

 Åtgärder för att höja säkerheten på gång- och cykelöverfarten på 

Djupadalsvägen. 

 Iordningställande av mark vid naturreservatet som enligt detaljplanen 

planläggs för allmän plats, park, men som idag ligger inom området för 

befintlig förskola. 

 Nyplantering av två träd som kompensation för trädet som måste fällas. 

Serviceförvaltningen ansvarar för att projektera för samtliga åtgärder samt för att 

iordningsställa marken vid naturreservatet. Genomförandet av åtgärderna sker 

gemensamt mellan Serviceförvaltningen och förvaltningen Miljö och 

Samhällsbyggnad enligt överenskommelse. Serviceförvaltningen ansvarar för och 

bekostar nyplanteringen av träden. Nyplanteringen ska ske i dialog med Miljö och 

Samhällsbyggnad.  

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR OCH KONSEKVENSER  

Planekonomi 

Planavtal har upprättats mellan kommunen och exploatören, vilket innebär att 

ingen planavgift ska tas ut i samband med bygglovet. I planavtalet regleras 

ansvars- och kostnadsfördelning gällande detaljplanearbetet. Byggaktören bekostar 

undersökningar och utredningar som erfordras för detaljplanens framtagande och 

genomförande. Exploatören ombesörjer och bekostar även eventuella 

ledningsomläggningar om inte annat följer av gällande avtal. Anslutning till 

kommunens allmänna vatten- och avloppsledningar ska ske enligt antagen taxa. 

Fastighetsbildningsåtgärder 

Planen förutsätter att kvartersmark för skoländamål avstyckas och bildar en egen 

fastighet. Syftet är att all kvartersmark ska avstyckas till en fastighet. Avstyckning 

prövas vid lantmäteriförrättning enligt fastighetsbildningslagen (1970:988). 

Ledningsåtgärder 

Rätt att framdra och bibehålla allmänna underjordiska ledningar inom område 

betecknat med planbestämmelsen ”u” kan säkerställas med upplåtelse av 

ledningsrätt. Lantmäteriet prövar lämpligheten i enlighet med ledningsrättslagen 

(1973:1144). 
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Ansökan om lantmäteriförrättning  

Det ankommer på berörda fastighetsägare och ledningsägare att hos Lantmäteriet 

ansöka om erforderlig fastighetsbildning och upplåtelse av ledningsrätt. Med 

ansökan följer lantmäterikostnader samt eventuell skyldighet att utge ersättning för 

upplåtelse av utrymme för rättighet. Lantmäteriet beslutar om ersättning efter 

officialvärdering om ingen överenskommelse om ersättning finns mellan berörda 

parter. Lantmäterikostnader åläggs den som har nytta av åtgärden om inte annat 

överenskommits. 

 

 

MEDVERKANDE TJÄNSTEPERSONER 
 

Kommunledningskontoret, 

Tillväxtavdelningen 

 

 

 

Katarina Borgstrand Mikael Vallberg Sofia Svensson  

Avdelningschef Planchef  Planarkitekt 

Tillväxtavdelningen Tillväxtavdelningen Tillväxtavdelningen 
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SAMMANFATTNING
En bullerutredning har utförts inför projektering av ny förskola vid Skogsgläntan i Eslöv. Utredningen
behandlar buller från prognostiserad vägtrafik år 2040 på intilliggande vägar och gator. Detta för att
utröna huruvida gällande riktvärden beräknas kunna innehållas utan några bullerskyddsåtgärder.

En preliminär utformning av objektet har använts i beräkningarna och presenteras i Figur 1 nedan.
Beräkningarna har gjorts utan några modellerade bullerskydd såsom bullerplank eller bullervallar.

Enligt beräkningar uppskattas buller från trafik överskrida Naturvårdsverkets riktvärden för skolgårdar
på båda av de två skolgårdarna som planeras i nuvarande utformningsalternativ. Varken ekvivalent
eller maximal ljudnivå beräknas kunna innehålla gällande riktvärde på hela eller delar av friytorna.
Därför anses vidare bullerskyddsutredning nödvändig. Även en alternativ utformning av objektet bör
övervägas. Dessutom bör ytterligare utredning utföras där fasadvärden beräknas för att säkerställa att
gällande riktvärden för ljudnivå i undervisningslokaler kan innehållas.

Figur 1. Preliminär utformninga av det aktuella som använts som underlag i beräkningarna till denna rapport.
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1 INLEDNING

WSP Akustik har på uppdrag av Eslövs Kommun utfört en trafikbullerutredning för området
Skogsgläntan i Eslöv. Fastigheten är i nuläget obebyggd och märkt som naturområde i nuvarande
detaljplan. Området är utsatt för buller från intilliggande gator och vägar.

Eslövs Kommun planerar en ny förskola på området och inför projektering och upprättande av
detaljplan krävs en trafikbullerutredning. Området som besörjs i denna rapport presenteras i Figur 2.

Figur 2. Flygfoto av området skogsgläntan. Fastigheten där ny förskola planeras är markerat i rött.

1.1 SYFTE
Syftet med utredning är att utröna huruvida bulleråtgärder är nödvändiga för att innehålla
Naturvårdsverkets riktvärden för buller på skolgårdar. Rapporten är även tänkt att användas som
underlag för vidare projektering samt vid upprättande av detaljplan.
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1.2 FÖRUTSÄTTNINGAR OCH AVGRÄNSNINGAR
Maximal och ekvivalent ljudnivå har beräknats för området utan någon dygnsindelning. Dessa
beräkningar redovisas som ljudutbredningskartor i samtliga bilagor.

Beräkningar på utvalda punkter på de planerade friytorna har gjorts 1,5 m över mark. Resultatet från
de beräkningarna används för att säkerställa att bullernivåer innehålls enligt Naturvårdsverkets
riktvärden. Dessa värden redovisas i Bilaga 1 och 2.

Några riktvärden för bullernivåer vid fasad regleras inte av Naturvårdsverket för skolor och förskolor.
Det är däremot användbart som underlag vid vidare projektering eftersom nivåer inomhus är reglerade
vilket betyder att en fönsterdimensionering kan krävas för att uppfylla gällande riktvärden. I ett sådant
scenario är beräknade fasadvärden nödvändiga för att beräkna fönstrens dämpningsgrad. Därför
inkluderar denna rapport en enklare utredning av bullernivåer vid fasad i Bilaga 3. Bilagan ger endast
en fingervisning och vidare utredning anses nödvändig vid en eventuell fönsterdimensionering.

Trafik på Sallerupsvägen, Nämndemansvägen och Djupadalsvägen har modellerats i beräkningarna.
Resterande gator ligger så pass långt bort eller har en tillräckligt låg trafikvolym att bullersituationen
vid det aktuella objektet inte anses påverkas.
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2 NYCKELBEGREPP

I detta kapitel förklaras olika begrepp och definitioner avseende ljud och annat som används i
nedanstående utredning.

2.1 BULLER
Definitionen av buller, oönskat ljud, beror på typen av ljud, person, plats, situation och varaktighet.
Den Europeiska miljöbyråns definition av buller är ”hörbart ljud som skapar störning och/eller påverkar
hälsan negativt”1.

2.2 RIKTVÄRDE
Begreppet riktvärde är det värde som bedömts rimligt att eftersträva generellt eller i ett enskilt ärende.
Detta skiljer sig från begreppet gränsvärde, vilket innebär att åtgärder måste tas för att klara gällande
gränsvärde.

Ett riktvärde är ett styrinstrument som inte är rättsligt bindande. Med den samordning av plan- och
bygglagen och Miljöbalken som trädde ikraft 2015-01-01 blir däremot angivna ljudnivåer i detaljplan
styrande för tillsyn.

2.3 LJUDNIVÅ OCH DECIBEL
Ljudnivån beskriver hur starkt ett ljud uppfattas och anges i enheten decibel (dB). Skalan är
logaritmisk där hörseltröskeln vid 0 dB motsvarar det lägsta ljud en människa kan uppfatta och
smärttröskeln vid ca 130 dB motsvarar den ljudnivå då vi upplever fysisk smärta, enligt Figur 3.

Figur 3. Exempel på typiska ljudnivåer.

En ökning med 3 dB motsvarar en fördubbling av ljudenergin medan den subjektivt upplevda
förändringen beror på ljudkällans karaktär.

1 European Environment Agency (2010) Good practice guide on noise exposure and potential health effects, EEA Technical
rapport nr 11/2010.
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2.4 EKVIVALENT OCH MAXIMAL LJUDNIVÅ
Den ekvivalenta ljudnivån är ett medelvärde över en bestämd tidsperiod.
Den högsta momentana ljudnivån som uppstår under en viss tidsperiod eller under en bullerhändelse
kallas för maximal ljudnivå. Illustration av ekvivalent och maximal ljudnivå visas i Figur 4.

Figur 4. Illustration av ekvivalent och maximal ljudnivå under en bestämd tidsperiod.

2.5 FREKVENS OCH A-VÄGNING
Ljudtrycket varierar kring ett jämviktsläge, oftast det normala lufttrycket. Antalet svängningar kring
jämviktsläget per sekund, frekvensen, anges med enheten Hertz (Hz). Människan kan uppfatta ljud
inom frekvensområdet 20 Hz - 20 kHz, där tonhöjden ökar med frekvensen. Den totala ljudnivån
innehåller bidrag från alla frekvenser, men eftersom örat har varierande känslighet vid olika frekvenser
korrigeras ofta den totala ljudnivån efter örats känslighet med en så kallad vägning. Den vanligaste
vägningen, A-vägning, redovisas ofta genom att den ekvivalenta ljudnivån anges i dBA.

2.6 FRIFÄLTSVÄRDE VID FASAD
Med frifältsvärde avses en ljudnivå som inte är påverkad av reflexer i den egna fasaden. Denna
ljudnivå kallas även frifältskorrigerad ljudnivå och innebär beräknad eller uppmätt ljudnivå, inklusive
alla relevanta reflexer, men sedan reducerad med 6 dB.

2.7 LJUD PÅ LÅNGA AVSTÅND OCH SLUTNA GÅRDAR
Ett problem med nuvarande beräkningsmodell för vägtrafik är hur ljud på långa avstånd och ljudnivåer
på slutna gårdar är modellerade. Beräkningsmodellen är begränsad till avstånd upp till 300 m, vilket
kan medföra för låga ljudnivåer. Även på baksidan av byggnader och på innergårdar ger nuvarande
beräkningsmodeller felaktiga resultat. Beräkningar visar konsekvent på lägre ljudnivåer än de
uppmätta. Det finns beräkningsmodeller för att kunna bedöma detta, men dessa är inte
implementerade i Nordiska beräkningsmodellen som för närvarande används i Sverige.

För att kompensera kan en ljudnivå adderas till de beräknade ljudnivåerna. Exempelvis kan ett värde
(45 dBA) logaritmiskt adderas till det beräknade värdet i närheten till större trafikleder och ett annat
värde (40 dBA) adderas längre bort. På mycket stort avstånd görs ingen korrektion.2 Generellt
påverkar detta endast ljudnivåer från vägtrafik  50 dBA.

2 WSP (2014) Kvalitetssäkring och harmonisering av bullerkartläggningar i Stockholms län.  WSP: Stockholm.
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3 BEDÖMNINGSGRUNDER

Nedan redovisas gällande bedömningsgrunder.

3.1 RIKTVÄRDEN FÖR BULLER PÅ SKOLGÅRD
Bedömningsgrunden för förskolor/skolors skolgård är baserad på Naturvårdsverkets vägledning
Riktvärden för buller på skolgård från väg- och spårtrafik3 (2017), se Tabell 1.

Del av skolgård
Ekvivalent
ljudnivå för
dygn [dBA]

Maximal
ljudnivå
[dBA]

De delar av gården som är avsedda för
lek, vila och pedagogisk verksamhet.

50 70

Övriga vistelseytor inom skolgården 55 70*

*Får inte överskridas mer än 5ggr per maxtimme under ett årsmedeldygn under tiden skolgården nyttjas.

Boverket skriver i sin rapport Gör plats för barn och unga!4 att det på skolgårdar är önskvärt med högst
50 dBA ekvivalent ljudnivå dagtid på de delar av gården som är avsedd för lek, rekreation och
pedagogisk verksamhet. Resterande ytor bör, som målsättning, helst inte ha ljudnivåer överskridande
55dBA.

4 UNDERLAG

Underlag som använts i utredningen redovisas nedan.

4.1 VÄGTRAFIK
Trafikunderlag har tillhandahållits av Trafikia som utfört trafikmätningar på de vägar som används i
beräkningarna. Det tillhandahållna underlaget har därefter räknats upp till prognosåret 2040 med hjälp
av schablon. Volymökningen enligt schablon är 1,5% per år. Ingen dygnsindelning av trafiken har
använts eftersom endast ett tidsspann utreds. Trafikdata för vägarna som inkluderas i beräkningarna
presenteras i Tabell 2.

Tabell 2. Trafikinformation för vägtrafik, prognosår 2040

Väg ÅDT
(antal fordon)

Andel tung
trafik (%)

Hastighet
(km/h)

Sallerupsvägen 4856 6,7 40

Nämndemansvägen 119 5 30

Djupadalsvägen 326 1,8 30

3 Naturvårdsverket (2017) Riktvärden för buller på skolgård från väg- och spårtrafik. NV-01534-17. Naturvårdsverket:
Stockholm.
4 Boverket, Movium (2015) Gör plats för barn och unga! En vägledning för planering, utformning och förvaltning av skolans och
förskolans utemiljö. Rapport 2015:8. Boverket: Karlskrona.

Tabell 1. Riktvärden för ny skolgård (frifältsvärde) enligt Naturvårdsverkets vägledning
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4.2 KART- OCH TERRÄNGMATERIAL
Digitalt höjdsatta kartunderlag, fastighetskarta bygger på digitalt kartmaterial från Metria (inköpt
2020-03-24)

Strukturplan för planerad bebyggelse och tillhörande skolgårdar med byggnadsvolymer, utformning
och angivna antal våningar har tillhandahållits från Eslövs Kommun.

5 BERÄKNINGAR

Beräkningarna av buller har utförts med hjälp av beräkningsprogrammet SoundPLAN version 8.1. I
beräkningsprogrammet skapas en tredimensionell modell som inkluderar terräng, byggnader och spår.
Beräkningarna tar hänsyn till hur terräng och byggnader påverkar ljudets utbredning och reflektioner
inkluderas. I beräkningarna behandlas marken som mjuk.

Beräkningarna för buller från vägtrafik är utförda enligt Naturvårdsverkets rapport Vägtrafikbuller –
nordisk beräkningsmodell, reviderad 19965. Enligt beräkningsmodellen för vägtrafikbuller är giltigheten
för beräkningsmodellen begränsad till avstånd upp till 300 m från vägen vid neutrala eller måttliga
medvindsförhållanden (0-3 m/s). Beräkningsmodellen utgår från konstant flödande trafik utan
inbromsande eller accelererande trafik vid korsning eller busshållplats samt en torr vägbana och
dubbfria däck. Beräkningsmodellen har en noggrannhet på ca 3 dB på över 50 meters avstånd och 5
dB på över 200 meters avstånd från källan i ett medvindsförhållande. Beräkningar av maximal ljudnivå
har baserats på en 95-percentil för vägarna i samtliga scenarier.

Ljudnivåer visas i form av färgfält och är beräknade inklusive samtliga reflexer. Ljudnivåer vid fasad är
beräknade som frifältsvärden, alltså utan reflex i den egna fasaden.

Vid beräkning av frifältspunkter, 1,5 meter över mark, samt färgfält har 3:e ordningens reflektioner
använts. Mottagarhöjd vid samtliga byggnader har satts till 2 meter för första våningsplanet och 3
meter för övriga våningsplan. Beräkningar i markplan har gjorts 1,5 meter över mark med
upplösningen 5×5 meter.

Beroende på vilket beräkningsprogram som använts för beräkningar av trafikbuller kan resultaten bli
något olika beroende på hur indata hanteras inom respektive program. Resultatvariationer på grund av
val av beräkningsprogram ses som en onoggrannhet som WSP inte kan påverka.

5 Naturvårdsverket (1996) Vägtrafikbuller - Nordisk beräkningsmodell, reviderad 1996. Rapport 4653. Naturvårdverkets förlag:
Stockholm.
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6 RESULTAT

Resultatet av beräkningarna redovisas utförligt i Bilaga 1-3.

De punktberäkninar som gjorts på den planerade förskolans friytor är korrigerade så att reflektioner
från byggnader på fastigheten inte tas med i beräkningarna, detta eftersom riktvärdena avser
frifältsvärden.

6.1 KOMMENTARER
Utformningen av två planerade friytorna som ska brukas som skolgårdar redovisas i Figur 5. Den
mindre ytan refereras i denna rapport som Skolgård 1 och den större ytan benämns Skolgård 2.

Figur 5. Översikt av fastighetsområdet med byggnader och planerade skolgårdar.

2080 ( 2864 )



12 | 10302309  • Vägtrafikbullerutredning Skogsgläntan

Skolgård 1 beräknas utsättas för maximala ljudnivåer mellan 75-86 dBA. Alla punkter som beräknats
överskrider Naturvårdsverkets riktvärde för maximal ljudnivå. Högst är nivån närmst Djupadalsvägen
där riktvärde överskrids med 16 dB. Resterande beräkningspunkter överskrider också samma
riktvärde med mellan 5-9 dB. Dessa är placerade närmst Nämndemansvägen samt närmst
Djupadalsvägen.

Skolgård 2 beräknas utsättas för maximala ljudnivåer mellan 66-80 dBA. 3 av 9 beräkningspunkter
överskrider Naturvårdsverkets riktvärde. Vid 6 beräkningspunkter innehålls samma riktvärde. Högst är
ljudnivån närmst Nämndemansvägen där riktvärde överskrids med 10 dB. Vid resterande 2 punkter
överskrids riktvärdet med 2-5 dB.

Beräknad ekvivalent ljudnivå överskrider Naturvårdsverkets riktvärde vid alla beräkningspunkter vid
Skolgård 1. Högst är den ekvivalenta ljudnivån vid de tre beräkningspunkterna närmst Sallerupsvägen
vilket beräknas utsättas för ljudnivåer mellan 55-56 dBA. Dessa värden överskrider riktvärdet med
5-6 dB. Vid resterande två beräkningspunkterna överskrids samma riktvärde med 3 dB. Ska Skolgård
1 inte användas för lek, vila eller pedagogisk verksamhet överskrids endast 3 av 5 beräkningspunkter
Naturvårdsverkets riktvärde.

Beräknad ekvivalent ljudnivå överskrider Naturvårdsverkets riktvärde vid 2 beräkningspunkter vid
Skolgård 2. Dessa beräkningspunkter är placerade på skolgårdsområdet närmst Sallerupsvägen och
beräknas utsättas för ljudnivåer mellan 52-56 dBA. Dessa värden överskrider riktvärdet med 2-6 dB.
Ljudnivåer vid resterande punkter beräknas till 43-50 dBA vilket innehåller samma riktvärde. Ska
Skolgård 2 inte brukas för lek, vila eller pedagogisk verksamhet överskrider endast 1 beräkningspunkt
Naturvårdsverkets riktvärde.

Ekvivalent ljudnivå vid fasad beräknas till 46-56 dBA på fasader som vetter mot Sallerupsvägen och
Djupadalsvägen. För fasader som vetter mot Nämndemansvägen beräknas ekvivalent ljudnivå till 31-
46 dBA. Maximal ljudnivå vid fasader som vetter mot Sallerupsvägen och Djupadalsvägen beräknas
till 72-82 dBA. För fasader som vetter mot Nämndemansvägen beräknas maximal ljudnivå till 57-67
dBA.
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7 BULLERSKYDDSÅTGÄRDER

Oberoende av typen av verksamhet på de två skolgårdarna krävs bullerskyddsåtgärder för båda
ytorna. Två alternativ bedöms som rimliga för objektet.

Det ena åtgärdsalternativet är att upprätta bullerplank runt de delarna av skolgårdarna som utsätts för
höga bullernivåer. Streckning och utformning av dessa bör utredas vidare men en grov estimering av
var bullerplank behövs för den aktuella utformningen av objektet presenteras i Figur 6.

För Skolgård 1 bedöms en total inramning av bullerskydd vara nödvändig för att innehålla
Naturvårdsverkets riktvärde.

För Skolgård 2 är det främst närmst Sallerupsvägen som bullerskydd anses nödvändiga men det kan
också vara nödvändigt med bullerplank längs med Djupadalsvägen. Riktvärdet för maximal ljudnivå
överskrids även närmst Nämndemansvägen. I detta fallet anses överskridandet av maximal ljudnivå
orsakas av tung trafik som betjänar den nuvarande förskolan. Om denna är tänkt att tas ur drift vid
öppnandet av den nya förskolan anses riktvärdet kunna innehållas utan någon annan åtgärd. Om så
inte är fallet behövs även här någon form av bullerplank för att riktvärdet för maximal ljudnivå ska
innehållas.

Det andra alternativet är att se över utformningen av förskolan och tillhörande friytor. Framförallt bör
man se över förskolebyggnadens utformning så den kan agera bullerskyddande för friytorna.

Figur 6. Överblick av objektet och en grov estimering av var bullerplank anses nödvändiga. Detta är markerat i grönt.
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Exempelvis kan byggnaderna/byggnaden placeras längs med Djupdalsvägen och Sallerupsvägen och
tillhörande friyta förläggs innanför. Då skyddas skolgårdarna från de mest bullalstrande vägarna.

Båda alternativen har sina för- och nackdelar men med tanke på det tidiga stadiet projekteringen
befinner sig i bedöms alternativ utformning som det bästa alternativet, både ur ett praktiskt och
estetiskt perspektiv. Däremot bedöms det att en kombination av de två alternativen eventuellt bli
nödvändigt för det aktuella objektet.

Med tanke på det relativt höga värden beräknats längs med både Sallerupsvägen och Djupadalsvägen
bedöms det att ytterligare utredning nödvändig för beräkning av fasadnivåer. Resultatet av den bör
sedan ligga som underlag för en dimensionering av fasad och fönster. Detta för att säkerställa att
riktvärden för buller i undervisningslokaler kan innehållas.

8 SLUTSATSER

Enligt de beräkningar som utförts för denna rapport innehålls inte Naturvårdsverkets riktvärden för
buller på skolgårdar utan några bulleråtgärder. Ekvivalent nivå överskrids vid 7 av 14
beräkningspunkter och maximal ljudnivå beräknas överskridas vid 8 av 14 punkter.

Skolgård 1 anses ur bullersynpunkt olämplig att bruka till förskoleverksamhet utan några
bullerskyddsåtgärder då samtliga beräkningspunkter överskrider riktvärdena för maximal och
ekvivalent ljudnivå.

Den andra skolgården som presenteras i utformningsförslaget, kallad Skolgård 2 i denna rapport,
innehåller till viss del Naturvårdsverkets riktvärden och kan anses lämplig för förskoleverksamhet utan
bullerskyddsåtgärder om dess utformning ses över så att dess utsträckning inte innefattar de mest
bullerutsatta områdena.

Vidare utredning bedöms vara nödvändig för utformning och dimensionering av fönster. Även de
planerade byggnadernas utformning bör ses över för att undersöka möjligheten för dessa att agera
bullerskyddande för tillhörande friytor. Även bullerskyddsåtgärder i form av bullerskärmar bör
övervägas och utredas vidare.
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2084 ( 2864 )



Ekvivalent ljudnivå
dBA ref. 20 µPa

<= 40
40 - 45
45 - 50
50 - 55
55 - 60
60 - 65
65 - 70

> 70

Teckenförklaring

Förskola

Övrig byggnad

Väg

Friyta (skolgård)

Ekvivalent ljudnivå på skolgård (dBA)

Bilaga 1

WSP Akustik

Tel +46 10 7225000

Box 574
SE-201 25 Malmö

Eslövs Kommun
Bullerutedning Skogsgläntan, Eslöv

Beräkning av Ekvivalent ljudnivå från väg
vid Skogsgläntan i Eslöv.
Beräkningspunkter redovisas utan 
reflexer enl. nordisk beräkningsmodell
Ljudutbrednignskarta avser 
dygnsekvivalent ljudnivå 1,5 m över 
mark. Beräkningsdensitet: 5*5 m.

Uppdragsnr Uppdragsledare
Henric Lundh

Handläggare
Ola Sjölin Wirling

Granskad
Nina Aguilera

Ort och datum Malmö 2020-04-03

40

40 45

45

45

50

50

50

55
55

60

60

6565

65

53

55

53

56

43

44

56

44

46

52

44

50

56

46

(A3) Skala 1:500
0 7 14 21 28 35

m

10302309

2085 ( 2864 )



Maximal ljudnivå (95:e percentilen)
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SAMMANFATTNING
En bullerutredning har utförts inför projektering av ny förskola vid Skogsgläntan i Eslöv. Utredningen
behandlar buller från vägtrafik år 2020 samt prognostiserad vägtrafik år 2040. I tidigare utförd
bullerutredning (Rapport TR 10302309.01) konstaterades det att den preliminära utformningen av
förskolan inte innehåller Naturvårdsverkets riktvärden för buller på skolgårdar på planerade friytor. En
ny utformning har sedan dess tagits fram och denna utredning behandlar nya beräkningar av
bullernivåer samt lämpliga bullerskyddande åtgärder för förskolans friytor.

Den nya utformningen av objektet som använts i beräkningarna presenteras i Figur 1 nedan.

Enligt beräkningar uppskattas buller från trafik överskrida Naturvårdsverkets riktvärden för skolgårdar.
Varken ekvivalent eller maximal ljudnivå beräknas kunna innehålla gällande riktvärde på delar av
friytorna. Därför anses bullerskyddande åtgärder nödvändiga. Att se över utformningen av förskolans
friytor eller upprättande av bullerskärmar längs med de mest utsatta delarna av skolgården beräknas
vara tillräckliga för att särställa att Naturvårdsverkets riktvärden innehålls. Ett förslag på
bullerskyddsskärm som medger godkända nivåer inom hela den planerade skolgården presenteras i
rapporten.

Figur 1. Den nya planerade utformningen som använts som underlag i beräkningarna till denna rapport.
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1 INLEDNING

WSP Akustik har på uppdrag av Eslövs Kommun utfört en kompletterande trafikbullerutredning för
området Skogsgläntan i Eslöv. Fastigheten är i nuläget obebyggd och märkt som naturområde i
nuvarande detaljplan. Området är utsatt för buller från intilliggande gator och vägar.

Eslövs Kommun planerar en ny förskola på området och inför projektering och upprättande av
detaljplan krävs en trafikbullerutredning. Enligt tidigare bullerutredning (Rapport TR 10302309.01)
bedöms att bullerskyddande åtgärder behöver övervägas för förskolans utemiljö. En ny utformning av
förskolan och dess friytor har tagits fram. Denna nya utformning ligger till grund för denna
bullerutredning. Området som besörjs i denna rapport presenteras i Figur 2.

Figur 2. Flygfoto av området skogsgläntan. Fastigheten där ny förskola planeras är markerat i rött.

1.1 SYFTE
Syftet med denna utredning är att bedöma den nya utformningens ur ett bullerperspektiv samt att
föreslå lämpliga bullerskyddande åtgärder för att innehålla Naturvårdsverkets riktvärden för buller på
skolgårdar.
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1.2 FÖRUTSÄTTNINGAR OCH AVGRÄNSNINGAR
Maximal och ekvivalent ljudnivå från vägtrafik har beräknats för området utan någon dygnsindelning.
Dessa beräkningar redovisas som ljudutbredningskartor i tillhörande bilagor. Bullernivåer beräknas för
nuläge (år 2020) och prognosår 2040.

Beräkningar på utvalda punkter på de planerade friytorna har gjorts 1,5 m över mark. Resultatet från
de beräkningarna används för att säkerställa att bullernivåer innehålls enligt Naturvårdsverkets
riktvärden. Dessa värden redovisas i Bilaga 1–4.

Några riktvärden för bullernivåer vid fasad regleras inte av Naturvårdsverket för skolor och förskolor.
Det är däremot användbart som underlag vid vidare projektering eftersom nivåer inomhus är reglerade
vilket betyder att en fönsterdimensionering kan krävas för att uppfylla gällande riktvärden. I ett sådant
scenario är beräknade fasadvärden nödvändiga för att beräkna fönstrens dämpningsgrad. Därför
inkluderar denna rapport en enklare indikativ utredning av bullernivåer vid fasad i Bilaga 5–6.

Trafik på Sallerupsvägen, Nämndemansvägen och Djupadalsvägen har modellerats i beräkningarna.
Resterande gator ligger så pass långt bort eller har en tillräckligt låg trafikvolym att bullersituationen
vid det aktuella objektet inte anses påverkas. Tung trafik på Nämndemansvägen har inte tagits med i
beräkningarna. Detta eftersom denna trafik besörjer den nuvarande förskolan som kommer tas ur bruk
när den nya förskolan står klar.

2 NYCKELBEGREPP

I detta kapitel förklaras olika begrepp och definitioner avseende ljud och annat som används i
nedanstående utredning.

2.1 BULLER
Definitionen av buller, oönskat ljud, beror på typen av ljud, person, plats, situation och varaktighet.
Den Europeiska miljöbyråns definition av buller är ”hörbart ljud som skapar störning och/eller påverkar
hälsan negativt”1.

2.2 RIKTVÄRDE
Begreppet riktvärde är det värde som bedömts rimligt att eftersträva generellt eller i ett enskilt ärende.
Detta skiljer sig från begreppet gränsvärde, vilket innebär att åtgärder måste tas för att klara gällande
gränsvärde.

Ett riktvärde är ett styrinstrument som inte är rättsligt bindande. Med den samordning av plan- och
bygglagen och Miljöbalken som trädde ikraft 2015-01-01 blir däremot angivna ljudnivåer i detaljplan
styrande för tillsyn.

1 European Environment Agency (2010) Good practice guide on noise exposure and potential health effects, EEA Technical
rapport nr 11/2010.
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2.3 LJUDNIVÅ OCH DECIBEL
Ljudnivån beskriver hur starkt ett ljud uppfattas och anges i enheten decibel (dB). Skalan är
logaritmisk där hörseltröskeln vid 0 dB motsvarar det lägsta ljud en människa kan uppfatta och
smärttröskeln vid ca 130 dB motsvarar den ljudnivå då vi upplever fysisk smärta, enligt Figur 3.

Figur 3. Exempel på typiska ljudnivåer.

En ökning med 3 dB motsvarar en fördubbling av ljudenergin medan den subjektivt upplevda
förändringen beror på ljudkällans karaktär.

2.4 EKVIVALENT OCH MAXIMAL LJUDNIVÅ
Den ekvivalenta ljudnivån är ett medelvärde över en bestämd tidsperiod.
Den högsta momentana ljudnivån som uppstår under en viss tidsperiod eller under en bullerhändelse
kallas för maximal ljudnivå. Illustration av ekvivalent och maximal ljudnivå visas i Figur 4.

Figur 4. Illustration av ekvivalent och maximal ljudnivå under en bestämd tidsperiod.

2.5 FREKVENS OCH A-VÄGNING
Ljudtrycket varierar kring ett jämviktsläge, oftast det normala lufttrycket. Antalet svängningar kring
jämviktsläget per sekund, frekvensen, anges med enheten Hertz (Hz). Människan kan uppfatta ljud
inom frekvensområdet 20 Hz - 20 kHz, där tonhöjden ökar med frekvensen. Den totala ljudnivån
innehåller bidrag från alla frekvenser, men eftersom örat har varierande känslighet vid olika frekvenser
korrigeras ofta den totala ljudnivån efter örats känslighet med en så kallad vägning. Den vanligaste
vägningen, A-vägning, redovisas ofta genom att den ekvivalenta ljudnivån anges i dBA.

2.6 FRIFÄLTSVÄRDE VID FASAD
Med frifältsvärde avses en ljudnivå som inte är påverkad av reflexer i den egna fasaden. Denna
ljudnivå kallas även frifältskorrigerad ljudnivå och innebär beräknad eller uppmätt ljudnivå, inklusive
alla relevanta reflexer, men sedan reducerad med 6 dB.

2094 ( 2864 )



8 | 10302309  • Vägtrafikbullerutredning Skogsgläntan

2.7 LJUD PÅ LÅNGA AVSTÅND OCH SLUTNA GÅRDAR
Ett problem med nuvarande beräkningsmodell för vägtrafik är hur ljud på långa avstånd och ljudnivåer
på slutna gårdar är modellerade. Beräkningsmodellen är begränsad till avstånd upp till 300 m, vilket
kan medföra för låga ljudnivåer. Även på baksidan av byggnader och på innergårdar ger nuvarande
beräkningsmodeller felaktiga resultat. Beräkningar visar konsekvent på lägre ljudnivåer än de
uppmätta. Det finns beräkningsmodeller för att kunna bedöma detta, men dessa är inte
implementerade i Nordiska beräkningsmodellen som för närvarande används i Sverige.

För att kompensera kan en ljudnivå adderas till de beräknade ljudnivåerna. Exempelvis kan ett värde
(45 dBA) logaritmiskt adderas till det beräknade värdet i närheten till större trafikleder och ett annat
värde (40 dBA) adderas längre bort. På mycket stort avstånd görs ingen korrektion.2 Generellt
påverkar detta endast ljudnivåer från vägtrafik  50 dBA.

3 BEDÖMNINGSGRUNDER

Nedan redovisas gällande bedömningsgrunder.

3.1 RIKTVÄRDEN FÖR BULLER PÅ SKOLGÅRD
Bedömningsgrunden för förskolor/skolors skolgård är baserad på Naturvårdsverkets vägledning
Riktvärden för buller på skolgård från väg- och spårtrafik3 (2017), se Tabell 1.

Tabell 1. Riktvärden för ny skolgård (frifältsvärde) enligt Naturvårdsverkets vägledning

Del av skolgård
Ekvivalent
ljudnivå för
dygn [dBA]

Maximal
ljudnivå
[dBA]

Delar av gården som är avsedda för
lek, vila och pedagogisk verksamhet.

50 70

Övriga vistelseytor inom skolgården 55 70*

*Får inte överskridas mer än 5ggr per maxtimme under ett årsmedeldygn under tiden skolgården nyttjas.

Boverket skriver i sin rapport Gör plats för barn och unga!4 att det på skolgårdar är önskvärt med högst
50 dBA ekvivalent ljudnivå dagtid på de delar av gården som är avsedd för lek, rekreation och
pedagogisk verksamhet. Resterande ytor bör, som målsättning, helst inte ha ljudnivåer överskridande
55dBA.

2 WSP (2014) Kvalitetssäkring och harmonisering av bullerkartläggningar i Stockholms län.  WSP: Stockholm.
3 Naturvårdsverket (2017) Riktvärden för buller på skolgård från väg- och spårtrafik. NV-01534-17. Naturvårdsverket:
Stockholm.
4 Boverket, Movium (2015) Gör plats för barn och unga! En vägledning för planering, utformning och förvaltning av skolans och
förskolans utemiljö. Rapport 2015:8. Boverket: Karlskrona.
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4 UNDERLAG

Underlag som använts i utredningen redovisas nedan.

4.1 VÄGTRAFIK
Trafikunderlag har tillhandahållits av Trafikia som utfört trafikmätningar på de vägar som används i
beräkningarna. Resultaten från dessa mätningar har använts som underlag för beräkning av
bullernivåer år 2020. Samma tillhandahållna underlag har därefter räknats upp till prognosåret 2040
med hjälp av schablon. Volymökningen enligt schablon är 1,5% per år. Ingen dygnsindelning av
trafiken har använts eftersom endast ett tidsspann utreds. Trafikdata för vägarna som inkluderas i
beräkningarna presenteras i Tabell 2 och 3.

Eftersom så gott som all tung trafik på Nämndemansvägen antas vara leveranser till den nuvarande
förskolan har den tunga trafiken inte räknats med i de beräkningarna som redovisas i denna rapport.
Detta för att denna kommer tas ur bruk när den nya förskolan står klar.

Tabell 2. Trafikinformation för vägtrafik år 2020

Väg ÅDT
(antal fordon)

Andel tung
trafik (%)

Hastighet
(km/h)

Sallerupsvägen 3657 6,4 40

Nämndemansvägen 90 4,6 30

Djupadalsvägen 246 1,8 30

Tabell 3. Trafikinformation för vägtrafik, prognosår 2040

Väg ÅDT
(antal fordon)

Andel tung
trafik (%)

Hastighet
(km/h)

Sallerupsvägen 4856 6,4 40

Nämndemansvägen 119 4,6 30

Djupadalsvägen 326 1,8 30

4.2 KART- OCH TERRÄNGMATERIAL
Digitalt höjdsatta kartunderlag, fastighetskarta bygger på digitalt kartmaterial från Metria (inköpt
2020-03-24)

Strukturplan för planerad bebyggelse och tillhörande skolgårdar med byggnadsvolymer, utformning
och angivna antal våningar har tillhandahållits av Eslövs Kommun. Relevant underlag som använts i
beräkningarna listas nedan:

Dispositionsplan för nya Skogsgläntans förskola (Sweco 2020-11-27)

Konceptritningar (Skanska 2020-03-03)
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5 BERÄKNINGAR

Beräkningarna av buller har utförts med hjälp av beräkningsprogrammet SoundPLAN version 8.2. I
beräkningsprogrammet skapas en tredimensionell modell som inkluderar terräng, byggnader och spår.
Beräkningarna tar hänsyn till hur terräng och byggnader påverkar ljudets utbredning och reflektioner
inkluderas. I beräkningarna behandlas marken som mjuk.

Beräkningarna för buller från vägtrafik är utförda enligt Naturvårdsverkets rapport Vägtrafikbuller –
nordisk beräkningsmodell, reviderad 19965. Enligt beräkningsmodellen för vägtrafikbuller är giltigheten
för beräkningsmodellen begränsad till avstånd upp till 300 m från vägen vid neutrala eller måttliga
medvindsförhållanden (0–3 m/s). Beräkningsmodellen utgår från konstant flödande trafik utan
inbromsande eller accelererande trafik vid korsning eller busshållplats samt en torr vägbana och
dubbfria däck. Beräkningsmodellen har en noggrannhet på ca 3 dB på över 50 meters avstånd och 5
dB på över 200 meters avstånd från källan i ett medvindsförhållande. Beräkningar av maximal ljudnivå
har baserats på en 95-percentil för vägarna i samtliga scenarier.

Ljudnivåer visas i form av färgfält och är beräknade inklusive samtliga reflexer. Ljudnivåer vid fasad är
beräknade som frifältsvärden, alltså utan reflex i den egna fasaden.

Vid beräkning av frifältspunkter, 1,5 meter över mark, samt färgfält har 3:e ordningens reflektioner
använts. Mottagarhöjd vid samtliga byggnader har satts till 2 meter för första våningsplanet och 3
meter för övriga våningsplan. Beräkningar i markplan har gjorts 1,5 meter över mark med
upplösningen 5×5 meter.

Beroende på vilket beräkningsprogram som använts för beräkningar av trafikbuller kan resultaten bli
något olika beroende på hur indata hanteras inom respektive program. Resultatvariationer på grund av
val av beräkningsprogram ses som en beräkningsosäkerhet som WSP inte kan påverka.

5 Naturvårdsverket (1996) Vägtrafikbuller - Nordisk beräkningsmodell, reviderad 1996. Rapport 4653. Naturvårdverkets förlag:
Stockholm.
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6 RESULTAT

Resultatet av beräkningarna redovisas utförligt i Bilaga 1–8

De punktberäkningar som gjorts på den planerade förskolans friytor är korrigerade så att reflektioner
från byggnader på fastigheten inte tas med i beräkningarna, detta eftersom riktvärdena avser
frifältsvärden.

Utformningen av den planerade friytan som ska brukas som skolgård redovisas i Figur 5.

Figur 5. Översikt av fastighetsområdet med byggnader och planerad skolgård (markerad i grönt).
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6.1 KOMMENTARER
Skolgården beräknas i nuläget (år 2020) utsättas för maximala ljudnivåer mellan 64–78 dBA. 9 av 21
beräkningspunkter överskrider Naturvårdsverkets riktvärde. Högst är ljudnivån närmst Djupadalsvägen
där riktvärde överskrids med 8 dB. Vid resterande beräkningspunkter överskrids riktvärdet med 3–7
dB. Ekvivalent ljudnivå beräknas till 42–54 dBA. 2 av 21 punkter beräknas överskrida gällande
riktvärde för skolgårdar där lek, vila eller pedagogisk verksamhet förekommer. Båda
beräkningspunkter är belägna längs med Sallerupsvägen. Där beräknas ekvivalent ljudnivå till 53–54
dBA. Däremot innehålls Naturvårdsverkets riktvärde för övriga vistelseytor (55 dBA) vid samtliga
beräkningspunkter.

Skolgården beräknas i år 2040 utsättas för maximala ljudnivåer mellan 64–78 dBA. 9 av 21
beräkningspunkter överskrider Naturvårdsverkets riktvärde. Högst är ljudnivån närmst Djupadalsvägen
där riktvärde överskrids med 8 dB. Vid resterande beräkningspunkter överskrids riktvärdet med 3–7
dB. Ekvivalent ljudnivå beräknas till 43–56 dBA. 2 av 21 punkter beräknas överskrida gällande
riktvärde för skolgårdar där lek, vila eller pedagogisk verksamhet förekommer. Båda
beräkningspunkter är belägna längs med Sallerupsvägen. Där beräknas ekvivalent ljudnivå till 55–56
dBA. Däremot innehålls Naturvårdsverkets riktvärde för övriga vistelseytor (55 dBA) vid alla utom en
beräkningspunkt.

Ekvivalent ljudnivå vid fasad i nuläget (år 2020) beräknas till 43–56 dBA vid fasader som vetter direkt
eller indirekt mot Sallerupsvägen och Djupadalsvägen. Vid skyddade fasader beräknas ekvivalent
ljudnivå till 26–40 dBA. Maximal ljudnivå vid fasader som vetter direkt mot Sallerupsvägen och
Djupadalsvägen beräknas till 67–77 dBA. Vid skyddade fasader beräknas maximal ljudnivå till 62–70
dBA.

Ekvivalent ljudnivå vid fasad år 2040 beräknas till 44–57 dBA vid fasader som vetter direkt eller
indirekt mot Sallerupsvägen och Djupadalsvägen. Vid skyddade fasader beräknas ekvivalent ljudnivå
till 27–41 dBA. Maximal ljudnivå vid fasader som vetter direkt mot Sallerupsvägen och
Djupadalsvägen beräknas till 67–77 dBA. Vid skyddade fasader beräknas maximal ljudnivå till 62–70
dBA.
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7 BULLERSKYDDSÅTGÄRDER

Oberoende av typen av verksamhet på skolgården krävs bullerskyddsåtgärder. Två alternativ bedöms
som rimliga för objektet.

Det ena åtgärdsalternativet är att upprätta bullerplank runt de delarna av skolgårdarna som utsätts för
höga bullernivåer. För de planerade friytorna enligt utformning i dispositionsplanen (Sweco 2020-11-
27) anses bullerskydd nödvändiga längs med Både Djupadalsvägen och Sallerupsvägen. Eftersom
den befintliga förskolan nordöst om den nya byggnaden tas ur drift när den nya förskolan står klar
bedöms inga åtgärder nödvändiga längs med Nämndemansvägen.

Bullerplankets utformning och dimensioner redovisas utförligt i Bilaga 7 och 8. Efterföljs detta förslag
bedöms hela den planerade skolgården kunna brukas för lek, vila och pedagogisk verksamhet. Ett
översiktligt utformningsförslag av dessa presenteras i Figur 6.

Figur 6. Översiktlig utformningsförslag av bullersärmar, representeras som blå linjer i figuren (skärmarnas höjd: 2 m).
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Det andra alternativet är att se över utformningen av friytorna för att säkerställa att ljudnivåerna på
skolgården innehåller Naturvårdsverkets riktvärden. Ytor som anses lämpliga för vila, lek och
pedagogisk verksamhet redovisas i Figur 7.

Båda alternativen har sina för- och nackdelar och man kan även tänka sig en kombination av de två
alternativen

Figur 7. Lämplig yta som enligt beräkningar kan innehålla Naturvårdsverkets riktvärden (markerat i gult)

Med tanke på att relativt höga värden beräknats längs med både Sallerupsvägen och Djupadalsvägen
bedöms det att ytterligare utredning är nödvändig för dimensionering av inomhusnivåer. Den
beräknade högsta nivån som redovisas för prognosår 2040 i Bilaga 5 ger en ekvivalent ljudnivå på 57
dBA samt en maximal ljudnivå på 77 dBA. Fasader som har beräknade ljudnivåer som tangerar eller
överskrider 50 dBA ekvivalent ljudnivå eller 70 dBA maximal ljudnivå bör dimensioneras för att
säkerställa att ljudnivå inomhus innehåller ljudkrav enligt SS 25268:2007.
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8 SLUTSATSER

Enligt de beräkningar som utförts för denna rapport innehålls inte Naturvårdsverkets riktvärden för
buller på skolgårdar utan några bulleråtgärder. Ekvivalent nivå överskrids vid 2 av 26
beräkningspunkter och maximal ljudnivå beräknas överskridas vid 9 av 26 punkter, prognosår 2040.

Skolgården som presenteras i utformningsförslaget innehåller till viss del Naturvårdsverkets riktvärden
och kan anses lämplig för förskoleverksamhet utan bullerskyddsåtgärder om dess utformning ses över
så att dess utsträckning inte innefattar de mest bullerutsatta områdena. Önskar man att nyttja delar av
den planerade friytan som inte innehåller gällande riktvärden så måste relevanta delar av den
bullerskyddande skärm som redovisas i denna rapport upprättas.

Vidare utredning bedöms vara nödvändig för utformning och dimensionering av fönster. Även de
planerade byggnadernas utformning bör ses över för att undersöka möjligheten för dessa att agera
bullerskyddande för tillhörande friytor. Även bullerskyddsåtgärder i form av bullerskärmar bör
övervägas och utredas vidare.
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VI ÄR WSP

WSP Sverige AB

121 88 Stockholm-Globen
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T: +46 10 7225000
Org nr: 556057-4880
Styrelsens säte: Stockholm
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teknikkonsultföretag. Vi verkar på våra lokala marknader
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strategiska rådgivare har vi tillgång till ingenjörer, tekniker,
naturvetare, planerare, utredare och miljöspecialister liksom
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Ekvivalent ljudnivå
dBA ref. 20 µPa

<= 40
40 - 45
45 - 50
50 - 55
55 - 60
60 - 65
65 - 70

> 70

Teckenförklaring

Övrig byggnad

Förskolebyggnad

Servicebyggnad

Väg

1 Beräkningspunkt

1 57 50
2 58 51
3 59 52

Ljudnivå: ekvivalent | max

Fastighetsindelning

Friyta

Bilaga 1

WSP Akustik

Tel +46 10 7225000

Arenavägen 7
SE-121 77 Stockholm

Eslövs Kommun
Bullerutedning Skogsgläntan, Eslöv

Beräkning av ekvivalent ljudnivå från väg
vid skogsgläntan i Eslöv

Prognosår: 2040
Beräkningspunkter redovisas utan reflexer
enl. nordisk beräkningsmodell
Ljudutbredningskarta avser
dygnsekvivalent ljudnivå 1,5 m över mark.
Beräkningsdensitet: 5*5 m.

10302309
Uppdragsnr Uppdragsledare

Henric Lundh
Handläggare

Ola Sjölin Wirling
Granskad

Jens Benner
Ort och datum Malmö 2020-12-14
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Maximal ljudnivå
dBA ref. 20 µPa

<= 60
60 - 65
65 - 70
70 - 75
75 - 80
80 - 85
85 - 90

> 90

Teckenförklaring

Övrig byggnad

Förskolebyggnad

Servicebyggnad

Väg

1 Beräkningspunkt

1 57 50
2 58 51
3 59 52

Ljudnivå: ekvivalent | max

Fastighetsindelning

Friyta

Bilaga 2

WSP Akustik

Tel +46 10 7225000

Arenavägen 7
SE-121 77 Stockholm

Eslövs Kommun
Bullerutedning Skogsgläntan, Eslöv

Beräkning av maximal ljudnivå från väg
vid Skogsgläntan i Eslöv.
Prognosår: 2040
Punktberäkningar redovisas utan reflexer
enl. nordisk beräkningsmodell.
Ljudutbredningskarta avser
maximal ljudnivå kl. 0-24, 1,5 m över mark.
Beräkningsdensitet: 5*5 m.
Maximal ljudnivå är beräknad
utifrån den 95:e percentilen.
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Uppdragsnr Uppdragsledare

Henric Lundh
Handläggare

Ola Sjölin Wirling
Granskad

Jens Benner
Ort och datum Malmö 2020-12-14
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Ekvivalent ljudnivå
dBA ref. 20 µPa

<= 40
40 - 45
45 - 50
50 - 55
55 - 60
60 - 65
65 - 70

> 70

Teckenförklaring

Övrig byggnad

Förskolebyggnad

Servicebyggnad

Väg

1 Beräkningspunkt

1 57 50
2 58 51
3 59 52

Ljudnivå: ekvivalent | max

Fastighetsindelning

Friyta

Bilaga 3

WSP Akustik

Tel +46 10 7225000

Arenavägen 7
SE-121 77 Stockholm

Eslövs Kommun
Bullerutedning Skogsgläntan, Eslöv

Beräkning av ekvivalent ljudnivå från väg år 2020
vid Skogsgläntan i Eslöv.

Beräkningspunkter redovisas utan reflexer
enl. nordisk beräkningsmodell.
Ljudutbredningskarta avser dygnsekvivalent
ljudnivå 1,5 m över mark.
Beräkningsdensitet: 5*5 m.

10302309
Uppdragsnr Uppdragsledare

Henric Lundh
Handläggare

Ola Sjölin Wirling
Granskad

Jens Benner
Ort och datum Malmö 2020-12-14
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Maximal ljudnivå
dBA ref. 20 µPa

<= 60
60 - 65
65 - 70
70 - 75
75 - 80
80 - 85
85 - 90

> 90

Teckenförklaring

Övrig byggnad

Förskolebyggnad

Servicebyggnad

Väg

1 Beräkningspunkt

1 57 50
2 58 51
3 59 52

Ljudnivå: Våning | ekvivalent | max

Fastighetsindelning

Friyta

Bilaga 4

WSP Akustik

Tel +46 10 7225000

Arenavägen 7
SE-121 77 Stockholm

Eslövs Kommun
Bullerutedning Skogsgläntan, Eslöv

Beräkning av maximal ljudnivå från väg år 2020
vid Skogsgläntan i Eslöv.

Punktberäkningar redovisas utan reflexer
enl. nordisk beräkningsmodell.
Ljudutbredningskarta avser
maximal ljudnivå kl. 0-24, 1,5 m över mark.
Beräkningsdensitet: 5*5 m.
Maximal ljudnivå är beräknad
 utifrån den 95:e percentilen.

10302309
Uppdragsnr Uppdragsledare

Henric Lundh
Handläggare

Ola Sjölin Wirling
Granskad

Jens Benner
Ort och datum Malmö 2020-12-14
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Teckenförklaring

Övrig byggnad

Förskolebyggnad

Servicebyggnad

Väg

1 Beräkningspunkt

1 57 50
2 58 51
3 59 52

Ljudnivå: Våning | ekvivalent | max

Fastighetsindelning

parkering

Friyta

Bilaga 5

WSP Akustik

Tel +46 10 7225000

Arenavägen 7
SE-121 77 Stockholm

Eslövs Kommun
Bullerutedning Skogsgläntan, Eslöv

Beräkning av ekvivalent och maximal
ljudnivå från väg vid fasad
för Skogsgläntan i Eslöv.

Prognosår: 2040

Fasadvärden redovisas som frifältsvärden
Maximal ljudnivå är beräknad
utifrån den 95:e percentilen.

10302309
Uppdragsnr Uppdragsledare

Henric Lundh
Handläggare

Ola Sjölin Wirling
Granskad

Jens Benner
Ort och datum Malmö 2020-12-14
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Teckenförklaring

Övrig byggnad

Förskolebyggnad

Servicebyggnad

Väg

1 Beräkningspunkt

1 57 50
2 58 51
3 59 52

Ljudnivå: Våning | ekvivalent | max

Fastighetsindelning

parkering

Friyta

Bilaga 6

WSP Akustik

Tel +46 10 7225000

Arenavägen 7
SE-121 77 Stockholm

Eslövs Kommun
Bullerutedning Skogsgläntan, Eslöv

Beräkning av ekvivalent och maximal
ljudnivå från väg vid fasad år 2020
för Skogsgläntan i Eslöv.

Fasadvärden redovisas som frifältsvärden
Maximal ljudnivå är beräknad
utifrån den 95:e percentilen.

10302309
Uppdragsnr Uppdragsledare

Henric Lundh
Handläggare

Ola Sjölin Wirling
Granskad

Jens Benner
Ort och datum Malmö 2020-12-14
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1 4077
2 4076
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1 2549
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Ekvivalent ljudnivå
dBA ref. 20 µPa

<= 40
40 - 45
45 - 50
50 - 55
55 - 60
60 - 65
65 - 70

> 70

Teckenförklaring

Övrig byggnad

Förskolebyggnad

Servicebyggnad

Väg

1 Beräkningspunkt

1 57 50
2 58 51
3 59 52

Ljudnivå: ekvivalent | max

Fastighetsindelning

Friyta

Bullerskärm

Bilaga 7

WSP Akustik

Tel +46 10 7225000

Arenavägen 7
SE-121 77 Stockholm

Eslövs Kommun
Bullerutedning Skogsgläntan, Eslöv

Beräkning av ekvivalent ljudnivå från väg
vid skogsgläntan i Eslöv
Bullerskärms höjd: 2 m
Prognosår: 2040
Beräkningspunkter redovisas utan reflexer
enl. nordisk beräkningsmodell
Ljudutbredningskarta avser
dygnsekvivalent ljudnivå 1,5 m över mark.
Beräkningsdensitet: 5*5 m.

10302309
Uppdragsnr Uppdragsledare

Henric Lundh
Handläggare

Ola Sjölin Wirling
Granskad

Jens Benner
Ort och datum Malmö 2020-12-14
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Maximal ljudnivå
dBA ref. 20 µPa

<= 60
60 - 65
65 - 70
70 - 75
75 - 80
80 - 85
85 - 90

> 90

Teckenförklaring

Övrig byggnad

Förskolebyggnad

Servicebyggnad

Väg

1 Beräkningspunkt

1 57 50
2 58 51
3 59 52

Ljudnivå: ekvivalent | max

Fastighetsindelning

Friyta

Bullerskärm

Bilaga 8

WSP Akustik

Tel +46 10 7225000

Arenavägen 7
SE-121 77 Stockholm

Eslövs Kommun
Bullerutedning Skogsgläntan, Eslöv

Beräkning av maximal ljudnivå från väg
vid skogsgläntan i Eslöv
Bullerskärms höjd: 2 m
Prognosår: 2040
Beräkningspunkter redovisas utan reflexer
enl. nordisk beräkningsmodell
Ljudutbredningskarta avser
maximal ljudnivå 0-24 1,5 m över mark,
beräknad utifrån den 95:e percentilen.
Beräkningsdensitet: 5*5 m.

10302309
Uppdragsnr Uppdragsledare
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Handläggare

Ola Sjölin Wirling
Granskad

Jens Benner
Ort och datum Malmö 2020-12-14
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2020-07-03 

D974 

Eslöv, Skogsgläntan 

Geo- och markmiljöundersökning 

 

 

Markteknisk undersökningsrapport (MUR) och PM, 

Geoteknik och Markmiljö 
 

1. Orientering 

Uppdragsgivare Eslövs kommun, Serviceförvaltningen, kontakt Fredrik Liedberg. 

 

Fastighet/Område Eslöv, Skogsgläntan. 

 
Figur 1.1. Översiktskarta. (Källa www.eniro.se). 

 
 

Uppdrag PQ Geoteknik & Miljö AB (PQAB) har uppdragits att utföra 

undersökning av de geotekniska och markmiljöförhållandena inför 

planering, projektering och uppförande av nybyggnad av förskola i 1-

2 plan. 

 

Övrigt  I denna handling, ”MUR och PM – Geoteknik och Markmiljö”, 

redovisas nu utförda geo- och markmiljötekniska undersökningar i 

tabell och på ritning. Härtill beskrivs område och geo- och 

miljötekniska förhållanden samt lämnas rekommendationer för grund-

läggning, dimensionering, utförande, kontroll, åtgärder, risk m.m. 

  

Ungefärligt läge för undersöknings-

området inom röd linje. 

Utbyggnadsyta för nya byggnader 

ungefär inom blå streckad linje. 
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Begränsningar I en undersökning kommer i princip alltid variationer mellan prov-

tagnings- och analyspunkter att förekomma. PQAB svarar för riktig-

heten i resultaten av här analyserade prover. Vid eventuella åtgärder 

kan faktorer som t.ex. skälighet, ansvarsförhållanden, kostnader, 

civilrättsliga avtal, fastighetsägarens policy, nationella eller regionala 

miljömål, behöva vägas in. 

 

2. Ändamål 

Syfte Undersökningen skall utgöra underlag för beskrivning av de geo- och 

markmiljötekniska förhållandena inom området samt till geotekniska 

rekommendationer för grundläggning, schaktning m.m. samt för 

hantering av eventuellt förorenad mark. 

 

3. Underlag och arkivmaterial för undersökningen 

Underlag Beställarens underlag har varit digitala planritningar över fastigheten. 

 

Förarbeten Inför planering av fältarbetena har inventering av ritningar och historik 

utförts omfattande följande moment. 

 Genomgång av erhållna handlingar från beställaren. 

 Studie av SGUs geologiska kartblad, allmänna flygbilder m.m. 

 Historisk inventering 

 Inventering av kablar och ledningar i mark. 

 

4. Styrande dokument 

Allmänt Denna rapport ansluter till SS-EN 1997-1 med tillhörande nationell 

bilaga. För information om laboratorie- och fältundersökningar för 

bestämning av geotekniska parametrar hänvisas läsaren till SS-EN 

1997-2 och nedanstående tabell. 

Tabell 4.1. Styrande dokument 

Aktivitet Standard eller annat styrande dokument 

Planering och redovisning 

Fältplanering och utförande 

Geoteknik 

Markmiljö 

Geoteknisk fälthandbok, Allmänna råd och metodbeskriv-

ningar; SGF Rapport 1:2013. 

Fälthandbok. Undersökningar av förorenade områden; SGF 

Rapport 2:2013. 

Beteckningssystem SGF/BGS beteckningssystem inklusive kompletteringar 2016. 

Fältundersökningar 

Skruvprovtagning Geoteknisk fälthandbok, ….; SGF Rapport 1:2013 

CPTu-sondering Rekommenderad standard för CPT-sondering; SGF Rap. 1:93 

Grundvattenrör SS-EN-ISO 22475–1:2006 

Markradondetektorer Enligt leverantörens (GJABs) instruktioner. 

Miljöteknisk provtagning Fälthandbok. …. förorenade områden; SGF Rapport 2:2013. 
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Forts. Tabell 4.1. Styrande dokument 

Laboratorieundersökningar 

Jordartsklassificering SS-CEN ISO 14688-1:2002 och 14688-2:2004 

Externa kemiska analyser Enligt resp. laboratoriums (GJAB, Eurofins) kvalitetssystem. 

Projektering, grundläggning 

Geokonstruktioner, Allmänna regler, SS-EN 1997-1, inkl nationell bilaga BFS 2011:1 EKS 11. 

Plattgrundläggning. SGI 1993. 

AMA Anläggning (17). 

Projektering, markföroreningar 

Naturvårdsverkets rapport 5976 (sept 2009). Riktvärden för förorenad mark, inkl. rev. å 160701. 

 

5. Planerade byggnationer, geoteknisk kategori och markanvändning 

Allmänt Inom undersökningsområdet planeras nybyggnad av förskola i 

1-2 plan ovan mark i underösknigsområdets sydvästra del. Resterande 

delar skall inrymma lek- eller andra kringytor. Se även figur 1.1 och 

ritning 101-102. 

 

Geoteknik. kategori Utförda undersökningar är utförda för geoteknisk kategori 1 och 2, 

(GK1 och GK2). Planerade byggnationer bör men beroende på laster 

och design, normalt kunna hänföras till GK2. 

 

Markanvändning Skola/-skolmiljö bör i grunden hänföras till KM (känslig markanvänd-

ning) enligt NVs (Naturvårdsverkets) nomenklatur. Även begreppen 

mindre känslig markanvändning (MKM), mindre än ringa risk för 

anläggningsändamål (MRR) och farligt avfall (FA), används nedan. 

 

6. Geo- och miljötekniska fältundersökningar 

Allmänt Fältundersökningen har utförts under maj månad 2020. Arbetena har 

utförts med borrbandvagn (typ Geotech 504), under ledning av Lars 

Lind, LL Geoteknik AB. 

 

Fältarbeten Fältarbetena av PQAB 2020 har totalt omfattat nedanstående. 

 Skruvprovtagning i 16 punkter med uttag av jordprover för geo- och 

miljötekniska laboratorieanalyser. 

 CPTu-sondering i 9 punkter. 

 Installation av grundvattenrör i 3 punkter. 

 Mätning av grundvattennivåer vid två tillfällen. 

 Installation av markradondetektorer i 2 punkter. Vid upptagning av 

detektorerna saknades en, varför endast 1 st analyserats (se nedan). 

 

Positionering Utsättning/inmätning av undersökningspunkterna utförda 2020 av 

Ciprian Costin, PQAB, har utförts med GPS-teknik i koordinatsystem 

Sweref 99 13:30 och höjdsystem RH 2000. 
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7. Geo- och miljötekniska laboratorieundersökningar 

Allmänt Laboratorieundersökningar har utförts under juni månad 2020. 

 

Laboratorium Följande laboratorier har använts. 

 Geotekniska laboratoriearbeten, PQAB i Lomma. 

 Markradonanalyser, av GJAB i Lund, gnm PQAB. 

 Kemiska miljöanalyser av jord, av Eurofins, gnm PQAB. 

 

Laboratorieanalys Upptagna prover och detektorer har analyserats m.a.p. följande: 

 Jordartsklassificering på samtliga prover. 

 Markradonhaltbestämning på 1 st. detektor. 

 Kemisk analys m.a.p. metaller, PAH, olja samt bekämpningsmedel 

på 4 jordprover.   

Analyserade prover utgörs av samlingsprover av mulljord samt 

mineraljord från två bedömt relevanta egenskapsområden. Dels ett 

område i norr som domineras av höglänt terräng. Dels ett område i 

söder med huvudsakligen låglänt terräng där byggnader skall 

uppföras. Se detaljer i tabell 10.1.10.2 nedan samt i bilaga A och 

bilaga 1-2 samt på ritning 101-102. 

 

8. Befintliga förhållanden och historik 

Allmänt Undersökningsområdet är beläget sydvästra delen av Eslövs kommun. 

Området ca 10080 m och begränsas i söder av Sallerupsväg, i väster 

av Djupadalsvägen, i norr av en obebyggd gräsyta/park och i öster av 

befintlig villatomter. 

 

Topografi Marken faller ca 5 m mot sydväst, med nivåer enligt borrhåls-

information på mellan som högst ca +63,4 vid borrpunkt 3 (bh3) i 

nordost och som lägst ca +58,2 vid bh13 i sydväst. 

 

Markförhållanden Marken utgörs av grönytor dominerade av gräs med enstaka träd, men 

utan någon bebyggelse. 

 

Jordlager Inom tomten finns i norr (bh1-bh3) överst naturlig mull med ca 0,3-

0,4 m mäktighet. I mellersta och södra delen varierar mäktigheten av 

ytlagren mellan ca 0,4 och 1,2 m och utgörs blandat av naturlig och 

fylld mull/mullhaltig jord. Utfyllnaden har troligen utförts i samband 

med byggnation av krinliggande bostadsområden. 

  

Mullen underlagras vanligen av omväxlande lös-fast sand- och lerjord 

till ca 2 m djup. Därunder följer vanligtvis fast siltig lermorän till 

borrade djup, ca 2-4 meter. I norr bh1-bh3 saknas ytlig sand/lera. 

 

Berget finns enligt kartmaterial i SGUs brunnsarkiv på ett djup av 

>30 m i brunnar omkring undersökningsområdet. 
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Grundvatten Grundvatten har kontrollerats i installerade grundvattenrör och öppna 

skruvborrhål och observerats på ca 1,1-2,6 m djup, motsvarande nivåer 

mellan ca +61,2 i nordost och +56,9 i sydväst. 

 

Grundvattennivån kan antas variera med nederbörd och 

årstidsväxlingar varvid både högre och lägre grundvattennivåer än vad 

som redovisas här tidvis kan förväntas. 

 

Markradon Markradonhalten har undersökts i en punkt inom området. 

Markradonhalt 11,1 kBq/m3 har uppmätts, vilket ligger tydligt inom 

den lägre delen av normalriskmarkintervallet. Se även bilaga B. 

(Lågriskmark 0-10 kBq/m3, normalriskmark 10-50 kBq/m3 och 

högriskmark >50 kBq/m3). 

 

9. Härledda värden och dimensionering samt uppmätta halter och klassificering 

Allmänt Dimensioneringsparametrar för jordens egenskaper har utvärderats 

från värden härledda från utförda undersökningar, med hjälp av hävd-

vunna tabellvärden. Parametrar och partialkoefficienter för dimen-

sionering inom området redovisas nedan, för GK1 respektive GK2. 

 

GK1 Vid mindre laster/byggnader, t.ex. enplanshus, förråd o.dyl, torde 

dessa kunna utföras med normal ytlig plattgrundläggning som 

dimensioneras i GK1 med ett tillåtet grundtryck, fd=50 kPa. 

 

GK2 Huvudbyggnader hänförs till och dimensioneras i GK2, varvid 

parametrar och partialkoefficienter i tabell 9.1 nedan kan användas.. 

Stora laster eller tillkommande konstruktioner kan erfordra 

kompletteringar. Observera att eftersom dessa byggnader är planerade 

i sydvästra delen av området har också parametrarna i tabell 9.1 också 

baserats på bh4-bh6 och bh8-bh15 inom detta område.  
 

Tabell 9.1. Dimensioneringsparametrar, baserade på bh4-6 och 8-15. 

Jordart Nivå, m.ö.h. Friktionsv,  Skjuvhållf, kPa Tunghet, kN/m³ Modul, MPa 

Ny fyllning, 

friktionsjord 
     --- k=’k=38 cuk=c’k=   0 k=20 Ek=35 

Ny fylln. bergkross.      --- k='k=40 cuk=c’k=   0 k=21, 'k=11 Ek=50 

Bef. mull/fylln m.m, 

Ej grundl. här! 

0 - 0,4/1,2 m 

djup u. my. 
k=’k= --- cuk=c’k= --- k=14-20 Ek= --- 

Sandjord m.m. >+57 k='k=32 cuk=c’k=   0 k=17, 'k=7 Ek=10 

Lermorän m.m. +57 -- +54* k=0, ’k=30 cuk=150, c’k=15 k=20, 'k=10 Ek=35 

Partialkoefficienter 

’ 

cu

c’

M=1,0** RD

Dimensionerande grundvattennivå sätts till nivp +58 eller nivå för dräneringsledningar. 

*) Kan sannolikt användas ned till berg, (på >30 m djup), men bör inte behövas till mer än djup enligt 

tumregler för sättningsberäkning i IEG Rapport 7:2008, vilka beddöms tillämpliga i området och dess jordar. 

**) Vid beräkning av schakttonnage skall entreprenören räkna med d=1,2k. 

En förutsättning för att linjära beräkningsmetoder skall få användas vid sättningsberäkning är att 

dimensionerande vertikal lasteffekt är mindre än 2/3 av dimensionerande bärförmåga i brottstadiet.  
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Sättningar Inga sättningsberäkningar har utförts i detta läge, dels för att det ej 

krävs i GK1, dels för att inga laster eller design funnits tillgänglig. 

Sättningsberäkning i GK2 utförs därför i byggnadskonstruktörens regi. 

 

10. Undersökningsresultat - föroreningar 

Jord Resultaten från utförda jordanalyser redovisas i sammanställning i 

tabell 10.1–10.2 nedan samt i bilaga 1 och i detalj med laboratorie-

verifikat i bilaga 2. 

 

 Resultaten är klassificerade enligt NVs generella riktvärden. Erhållna 

resultat visar att samtliga erhållna resultat av santliga analyserade 

ämnen tydligt underskrider NVs riktvärden för områdets (kommande) 

markanvändning, KM. 

 

I mulljorden finns två naturliga kadmiumhalter (d.v.s. de utgör ej en 

förorening) strax över MRR. MRR kan vara relevant vid eventuell 

borttransport av massor från området. 

 
Tabell 10.1, Sammanställning kemiska miljöanalyser i jord, m.a.p. metaller, PAH samt bekämpningsmedel, 

(mg/kgTS). 

Prov- 
punkt 

Djup, 
m u my. 

Jordart As Ba Pb Cd Co Cu Cr Hg Ni V Zn PAH-H PAH-M PAH-L DDT (sum) 
Övriga 

bekämpn.medel 

1,2,3,4,5,6,7 0-(0,3-0,9) Mulljord 3,8 60 13 0,27 5,3 12 16 0,02 11 20 53 <0,11 <0,75 <0,45 0,0042 Ej detekterat 

1,2,3,4,5,6,7 (0,3-0,9)-(1-1,4) Lermorän/Sand 3,5 47 10 <0,2 5,5 8,8 17 0,018 13 19 33 <0,11 <0,75 <0,45 Ej detekt. Ej detekterat 

8,9,10,11,12, 
13,14,15,16 

0-(0,3-1) Mulljord 4,4 58 13 0,29 4,4 12 13 0,018 8,7 18 54 <0,11 <0,75 <0,45 0,004 Ej detekterat 

8,9,10,11,12, 
13,14,15,16 

(0,3-1)-(1-2) Lermorän/Sand 2,2 28 6,4 <0,2 3 7,2 10 0,017 7,4 12 21 <0,11 <0,75 <0,45 Ej detekt. Ej detekterat 

MRR enligt NV 10 - 20 0,2 - 40 40 0,1 35 - 120 0,5 2 0,6 - - 

KM enligt NV 10 200 50 0,8 15 80 80 0,25 40 100 250 1 3,5 3 0,1 - 

MKM enligt NV 25 300 400 12 35 200 150 2,5 120 200 500 10 20 15 1 - 

FA enligt Avfall Sverige 1000 50000 2500 1000 1000 2500 1000 50 1000 10000 2500 50 1000 1000 - - 

 

Tabell 10.2. Sammanställning kemiska miljöanalyser i jord, m.a.p. ”olja”, (mg/kgTS). 

Prov- 
punkt nr 

Djup, 
m.u.my. 

Jordart Bensen Toluen Etylbensen Xylen 
Alifater 
>C5-C8 

Alifater 
>C8-C10 

Alifater 
>C10-C12 

Alifater 
>C12-C16 

Alifater 
>C5-C16 

Alifater 
>C16-C35 

Aromater 
>C8-C10 

Aromater 
>C10-C16 

Aromater 
>C16-C35 

*1,2,3,4,5,6,7 0-(0,3-0,9) Mulljord < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0 < 9,0 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 

1,2,3,4,5,6,7 (0,3-0,9)-(1-1,4) Lermorän/Sand < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0 < 9,0 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 

*8,9,10,11,12, 
13,14,15,16 

0-(0,3-1) Mulljord < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0 < 9,0 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 

8,9,10,11,12, 
13,14,15,16 

(0,3-1)-(1-2) Lermorän/Sand < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0 < 9,0 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 

NV-KM 0,012 10 10 10 25 25 100 100 100 100 10 3 10 

NV-MKM 0,04 40 50 50 150 120 500 500 500 1000 50 15 30 

FA 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 10000 - 10000 1000 1000 1000 

 

Förklaringar Grön färg Markerar att halten understiger MRR/<KM (då MRR-halt ej finns) 
 Ljusgrön färg Markerar halt i intervallet MRR-KM 
 Gul färg Markerar halt i intervallet KM-MKM 
 Orange färg Markerar halt i intervallet MKM-FA 
 Röd färg Markerar halt >FA 

*) Klassificeringsfärg styrs av tabell 10.1 eller 10.2. 
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11. Rekommendationer-grundläggning 

Grundläggning Generellt skall all fyllning, mullhaltig och övrig lös eller på annat sätt 

otjänlig ytjord bortschaktas under golv och grundläggning. Vanligen 

torde detta innebära ca 0,5-1 m schakt av mulljord men bitvis kan lös 

sandjord förkomma till större djup som även kan behöva åtgärdas. 

 

Grundläggning utförs förslagsvis med konventionellt betonggolv på 

mark med förstyvningar eller separata grundplattor under bärande 

konstruktioner. 

 

 All grundläggning och ny fyllning skall utföras från torra, fasta och 

ostörda schaktbottnar av naturligt lagrad mineraljord eller i packad 

fyllning av friktionsjord efter avbaning av otjänlig ytjord. Beakta för 

ouppvärmda konstruktioner att befintlig jord delvis är tjälfarlig. 

 

Markradon Markradonhalten inom fastigheten har sammantaget bedömts ligga 

inom normalriskintervallet.  

 

Byggnader skall härvid utformas radonskyddade. Grundläggning 

utformas då så att inga läckagevägar uppkommer in i byggnaden, bl.a. 

genom täta rörgenomföringar och utan genomgående sprickor i 

golvplattan samt rekommenderas mekanisk ventilation med små 

undertryck. 

 

Dränering Under golv rekommenderas att markskiva och dränerande material 

på/mot geotextil appliceras. T.ex. normal markisoleringsskiva och 

dränerande grusmaterial (t.ex. makadam eller ”dräneringsgrus”). 

 

Dränerande lager ansluts till yttre dränering runt byggnad. Allt 

utförande enligt AMA Anläggning och leverantörer av markskivor 

m.m. Det är av största vikt att dräneringsåtgärder utförs med största 

omsorg. Markyta ges tillräckligt fall från byggnaden. 

 

Gator och planer Hårdgjorda ytor m.m. kan dimensioneras enligt AMA Anläggning och 

materialtyp 5A. Utformning av känsliga ytor, t.ex. (huvud)körvägar 

för tunga fordon bör speciellt beaktas. Överbyggnader kan efter 

avbaning av växttäcke och mull samt täckning med geotextil normalt 

grundläggas direkt på befintlig mark. 

 

VA-ledningar Va-ledningar projekteras och utförs enligt AMA Anläggnings 

anvisningar. Grundvattenåtgärder skall beaktas vid ledningsläggning 

under grundvattenytan. 

 

Schakt Befintlig jord bedöms ned till undersökta djup som lätt-normal-

schaktad, vanligen schaktbarhetsklass 2-4 (enligt Klassificerings-

system -85). Normal förekomst av sten och block skall förutsättas i 

förekommande moränjord. 
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Beakta att förekommande jordlager av framförallt lerjord inom 

området, vid hög vattenkvot och mekanisk bearbetning blir lösa och 

förlorar delar av sin hållfasthet. I förekomamnde sandjord kommer 

problem med jordflytning att uppkomma under grundvattenytan. 

Förstärkningsåtgärder med t.ex. flacka slänter som kläs med bergkross 

kan då bli aktuellt. Förekommande jordar tål ej heller att frysas. 

 

Fyllning Kompletterande fyllning för grundläggning av byggnad utförs 

generellt med packad friktionsjord, företrädesvis bergkross 0-90 mm, 

särskilt i samband med grundvatten. Packningsarbete nära 

grundvattenytan är riskfyllt. Schakt- och terrasseringsarbeten skall 

därför utföras vid torr väderlek och efter grundvattensänkning. 

Skadliga vibrationer kan fortplanta sig mycket långt under 

grundvattenytan. 

 

Grundvattenåtgärd Stabiliserade vattenytor har i området vanligen uppmätts ligga på ca 

1,1 m och 2,6 m djup under markytan, d.v.s. i naturlig sandjord. För 

djupschakter i området, t.ex. för va-ledningar skall grundvatten-

sänkande eller –säkrande åtgärder medräknas. 

 

 Normala grundvattensänkande och länshållande åtgärder med 

konventionella dränkbara pumpar och avskärande diken i 

schaktgravsbotten, i kombination med flacka slänte och ett snabb 

förfarande, bedöms vanligen kunna utföras.  

 

I närhet till andra konstruktioner eller anläggningar, t.ex. ledning, väg 

eller byggnad, kan stödkonstruktion, t.ex. spont, erfordras. Om 

avsänkning behöver göras under längre tid eller över större ytor, 

bedöms sådan avänkning erfordra wellpoint-anläggning eller ett flertal 

filtersatta rörbrunnar. 

 

Kontroll Geoteknisk kontroll skall minst omfatta följande.  

- Granskning av geokonstruktionsritningar och beräkningar. 

- Kontroll av ingående material i geokonstruktionerna. 

- Kontroll av (grund)vattennivåer. Kontroll av vatten skall innefatta 

verifiering av att (grund)vattenytan ligger minst 0,5 m under 

färdiga schaktbottnar. 

- Kontroll av finmaterial och andra ämnen i utsläppsvatten. 

- Schaktbottenbesiktning. Samtliga schaktbottnar kontrolleras, både 

för stora och små schakt-/grundläggningsytor. Schaktbottnar skall 

vara torra, fasta och fria från organiskt material.  

- Packningskontroll av (åter)fyllnadsmaterial, vid >0,5 m fyllnad. 

- Kontroll av omgivningspåverkan, innefattande kontroll av 

påverkan på omgivande byggnader, anläggningar och mark. Behov 

av försiktighets- och/eller kontrollåtgärder avgörs efter utförd 

besiktning, t.ex. avseende vibrationer och grundvattennivå. 
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12. Rekommendationer-föroreningar samt förenklad riskbedömning 

Allmänt Undersökningsresultaten m.a.p. markföroreningar visar entydigt låga 

halter, klart <KM. Naturliga kadmiumhalter precis över MRR 

förekommer i två prover, men alltså tydligt <KM. 

 

Risker Ingen tendens till eller risk för grundvattenpåverkan har kunnat ses i 

fält eller m.h.t. till jordprovtagning eller detekterade ämnen. Härvid 

kan inga akut eller långsiktiga risker, varken m.a.p. hälsa, miljö eller 

spridning ses inom området. I samband med byggnation inom området 

måste påträffade ämnen beaktas, framförallt avseende material-

hantering och borttransport av överskottsmassor. 

 

Masshantering Massor som skall schaktas bort av grund-/anläggningsskäl, t.ex. för 

nya byggnader eller körytor kan deklareras med analysprotokollen i 

denna rapport, men komplettering kan komma att krävas i byggskedet. 

 

Observera att om massorna ska flyttas och uppvisar halter över MRR, 

kräver hantering av dessa schaktmassor en anmälan till Miljökontoret 

i den kommun som massorna skall återanvändas i innan de 

transporteras dit, enligt Miljöbalken och NVs handbok 2010:1. 

 

Om avvikande eller mer förorenade massor, mot förmodan, skulle 

påträffas i entreprenadskedet skall Miljöförvaltningen upplysas om 

detta. Innan åtgärd av sådana (förorenade) massor krävs en skriftlig 

anmälan om avhjälpandeåtgärder enligt 28 § förordning (1998:899) 

om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd om efterbehandlingsåtgärd 

i ett förorenat område. Anmälan skall i förekommande fall lämnas in 

till och vara godkänd av Miljöförvaltningen innan arbetena påbörjas. 

 

Då massor borttransporteras gäller aktuella mottagningsanläggningars 

riktvärden. Dessa värden följer normalt Naturvårdsverkets (NV) 

riktvärden för förorenad mark, KM, känslig markanvändning och 

MKM, mindre känslig markanvändning samt FA (farligt avfall). 

 

Lagkrav Som konsulter har vi informationsplikt till vår beställare om påträffade 

föroreningar m.m. Nya påträffade föroreningar har informerats om och 

behandlats i denna rapport. Därefter gäller upplysningsskyldighet 

enligt Miljöbalken; en fastighetsägare som har en känd förorening 

inom sin fastighet som kan orsaka skada eller olägenhet för 

människors hälsa eller miljön skall skyndsamt underrätta aktuell miljö-

/tillsynsmyndighet, i detta fall Miljö och Samhällsbyggnad, (MOS) i 

Eslövs kommun. 

 

 Observera även lagkraven på anmälan om masshantering enligt kap 12 

och rubriken ”Masshantering” ovan. 
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13. Värdering och riskanalys 

Värdering Förhållandena, för såväl geoteknik/grundläggning och markradon som 

för markföroreningar, inom fastigheten bedöms relativt likvärdiga 

även om mäktigheten för mull och fyllning varierar en del. Härvid 

bedöms också marken som tillräckligt undersökt och tillräckligt 

definierad för planerad byggnation. 

 

Riskanalys Grundläggning. Utöver normal risk vid schaktning och andra 

markarbeten bedöms speciell risk för grundläggningsarbetet finnas i 

samband med eventuella djupschakter i synnerhet under 

grundvattenytan. Härtill finns en viss risk vid (åter)packning, speciellt 

i samband med sand/silt, organisk jord och grundvatten. Risk för 

översvämning, erosion eller släntstabilitet finns (i viss mån) vid 

djupschakter, under grundvattenytan.  

 

För arbetsberedningar skall beaktas; risk för att köras på/träffas av 

maskiner och material, risk för ras m.m. i djupa schakter samt risk för 

vibrationer, speciellt för intilliggande byggnader och anläggningar, 

p.g.a. packning. Riskerna gäller både personal och konstruktion/-

anläggning. 

 

Utöver ovanstående bedöms risken för annan omgivningspåverkan 

som liten men skall tas med i bedömningen, t.ex. m.a.p. buller. 

 

Markföroreningar. Inga förhöjda risker avseende föroreningar i mark 

bedöms finnas för undwersökningsområdet, varken m.a.p. hälsa eller 

miljörisk och spridning, varken i nuläget eller vid bygg- och 

anläggningsarbeten. Endast en normalt dokumenterad och anmäld 

materialhantering bedöms som erforderlig. 

 

Normala skyddsåtgärder för arbetarskydd och spridning kan vidtagas, 

d.v.s. vanliga skyddskläder och vid behov dammbekämpning. 
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2020-05-15 

D974 

Eslöv, Skogsgläntan 

Geoteknisk och markmiljöundersökning 

 

 

 

BILAGA A 
JORDPROVTAGNING 
 

Jordproverna är tagna genom skruvprovtagning. 

 

 

Beteckningar:  Tj = tjälfarlighetsklass enligt AMA Anläggning, tabell CB/1 

 M = materialtyp enligt AMA Anläggning, tabell CB/1 

 F/ = fyllning, art och innehåll anges efter snedstrecket 

 S► = Kemisk miljöanalys på externt laboratorium, Eurofins, Lidköping 

 SX► = samlingsprov nr ”X” 

 Rn► = Radonanalys på laboratorium 

    

Borrhål Djup, m Jordart Tj M  Anm 

 

1 S1►      0 - 0,4 Mulljord/lerig Mulljord 3 6A   

S2► 0,4 - 1,0 siltig Lermorän 4 5A   

 1,0 - 2,0 siltig Lermorän 4 5A   

 2,0 - 3,0 siltig Lermorän 4 5A   

 

2 S1►      0 - 0,3 Mulljord/lerig Mulljord 3 6A   

S2► 0,3 - 1,0 siltig Lermorän 4 5A   

 1,0 - 2,0 siltig Lermorän 4 5A   

 2,0 - 3,0 siltig Lermorän 4 5A   

 

3 S1►      0 - 0,3 Mulljord/lerig Mulljord 3 6A   

S2► 0,3 - 1,0 siltig Lermorän 4 5A   

 1,0 - 2,0 siltig Lermorän 4 5A   

 2,0 - 2,5 siltig Lermorän med sandskikt 4 5A  grå 

 2,5 - 3,0 siltig Lermorän 4 5A  grå 

 3,0 - 3,2 siltig Lermorän 4 5A  grå 

 

4 S1►      0 - 0,8 Mulljord ev. F/ 1 6B   

S2► 0,8 - 1,0 siltig Finsand 2 3B   

 1,0 - 2,0 siltig Finsand med tunna lerskikt 2 3B   

 2,0 - 2,4 siltig Sand 2 3B   

 2,4 - 3,0 siltig Lera(Morän) med sandskikt, 4 5A   

    finsandskikt     
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5 S1►      0 - 0,7 Mulljord 1 6B   

S2► 0,7 - 1,0 siltig Lera(Morän) 4 5A   

 1,0 - 2,0 siltig Lermorän med sandskikt 4 5A   

 

6 S1►      0 - 0,9 Mulljord ev. F/ 1 6B   

S2► 0,9 - 1,4 grusig Sand 2 3B   

 1,4 - 2,0 siltig Lera(Morän) 4 5A   

 2,0 - 2,3 siltig Finsand 2 3B   

 2,3 - 2,4 siltig Lermorän 4 5A   

 2,4 - 3,0 siltig Lermorän 4 5A  grå 

 

7 S1►      0 - 0,4 F/Mulljord, lerig Mulljord 3 6A   

S2► 0,4 - 1,0 siltig Lermorän 4 5A   

 1,0 - 2,0 siltig Lermorän 4 5A   

 2,0 - 3,0 siltig Lermorän 4 5A   

 

8 S3►      0 - 0,4 Mulljord 1 6B   

S4► 0,4 - 1,0 siltig Lera(Morän) 4 5A   

 1,0 - 2,0 siltig Lermorän 4 5A   

 

9 S3►      0 - 0,6 Mulljord 1 6B   

S4► 0,6 - 1,0 siltig Lermorän 4 5A   

 1,0 - 1,4 siltig Lera 4 5A   

 1,4 - 1,6 siltig Sand 2 3B   

 1,6 - 2,0 siltig Lermorän 4 5A   

 

10 S3►      0 - 0,8 Mulljord 1 6B   

 0,8 - 1,0 något mullhaltig siltig Finsand 4 5B   

S4► 1,0 - 1,5 lerig siltig Finsand 2 3B   

 1,5 - 1,6 grusig Sand 2 3B   

 1,6 - 1,8 siltig Lera 4 5A   

 1,8 - 2,0 siltig Lermorän 4 5A   

 

11 S3►      0 - 1,0 Mulljord 1 6B   

 1,0 - 1,2 Mulljord 1 6B   

S4► 1,2 - 1,5 sandig siltig Lera 4 5A   

 1,5 - 2,0 lerig Sand med lerskikt 2 3B   

 

12 S3►      0 - 0,4 Mulljord 1 6B   

 0,4 - 0,6 torvhaltig Mulljord 1 6B   

Rn,S4► 0,6 - 1,0 lerig siltig Finsand 2 3B   

 1,0 - 1,6 lerig siltig Finsand 2 3B   

 1,6 - 2,0 något grusig Sand 2 3B   

 2,0 - 3,0 siltig sandig Lermorän med grusskikt, 4 5A  grå 

    sandskikt     

 3,0 - 3,5 sandig siltig Lermorän 4 5A  grå 

 3,5 - 4,0 siltig Lermorän 4 5A  grå 
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13 S3►      0 - 0,6 Mulljord 1 6B   

S4► 0,6 - 1,0 lerig siltig Finsand 2 3B   

 1,0 - 2,0 siltig Finsand med tunna lerskikt 2 3B   

 

14 S3►      0 - 0,3 Mulljord 1 6B   

 0,3 - 1,0 Mulljord, lerig Mulljord, sandig 3 6A   

    Mulljord ev. F/     

S4► 1,0 - 1,7 något lerig siltig Sand 2 3B   

 1,7 - 2,0 något lerig siltig grusig Sand 2 3B   

 2,0 - 2,2 siltig Lermorän 4 5A   

 2,2 - 3,0 siltig Lermorän 4 5A  grå 

 

15 S3►      0 - 0,8 Mulljord ev. F/ 1 6B   

S4► 0,8 - 1,0 lerig siltig Sand 2 3B   

 1,0 - 2,0 siltig Lermorän 4 5A   

 

16 S3►      0 - 1,0 Mulljord 1 6B   

 1,0 - 1,2 Mulljord 1 6B   

S4► 1,2 - 2,0 Sand 2 3B   

 2,0 - 3,0 siltig Lermorän 4 5A   

 3,0 - 4,0 siltig Lermorän 4 5A  grå 
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Besöksadress: Telefon: Plusgiro:

Fax: Bankgiro:

E-post: Org. nr:

Ovanstående mätresultat gäller under förutsättning att mätinstruktionen följts. 
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D974, Eslöv Skogsgläntan

MILJÖANALYSER JORD+SAMMANSTÄLLNING

SAMTLIGA  PROVER, FYLLNING, ORGANISKT OCH MINERALJORD 

Provpunkt Djup, m u my. Jordart

Arsenik As                

(mg/kg Ts)

Barium Ba                  

(mg/kg Ts)

Bly Pb          

(mg/kg Ts)

Kadmium Cd 

(mg/kg Ts)

Kobolt Co                   

(mg/kg Ts)

Koppar Cu                      

(mg/kg Ts)

Krom Cr                     

(mg/kg Ts)

Kvicksilver Hg                   

(mg/kg Ts)

Nickel Ni                      

(mg/kg Ts)

Vanadin V                

(mg/kg Ts)

Zink Zn        

(mg/kg Ts)

PAH-H                

(mg/kg Ts)

PAH-M               

(mg/kg Ts)

PAH-L                 

(mg/kg Ts)

DDT (sum)    

(mg/kg Ts)

Övriga 

bekämpningsmedel

1,2,3,4,5,6,7 0-(0,3-0,9) Mulljord 3.8 60 13 0.27 5.3 12 16 0.02 11 20 53 0.055 0.0375 0.0225 0.0042 Ej detekterat

1,2,3,4,5,6,7 (0,3-0,9)-(1-1,4) siltig Lermorän/Sand 3.5 47 10 0.1 5.5 8.8 17 0.018 13 19 33 0.055 0.0375 0.0225 Ej detekterat Ej detekterat

8,9,10,11,12,13,14,15,16 0-(0,3-1) Mulljord 4.4 58 13 0.29 4.4 12 13 0.018 8.7 18 54 0.055 0.0375 0.0225 0.004 Ej detekterat

8,9,10,11,12,13,14,15,16 (0,3-1)-(1-2) siltig Lermorän/Sand 2.2 28 6.4 0.1 3 7.2 10 0.017 7.4 12 21 0.055 0.0375 0.0225 Ej detekterat Ej detekterat

MRR enligt NV 10 - 20 0.2 - 40 40 0.1 35 - 120 0.5 2 0.6 - -

KM enligt NV 10 200 50 0.8 15 80 80 0.25 40 100 250 1 3.5 3 0.1 -

MKM enligt NV 25 300 400 12 35 200 150 2.5 120 200 500 10 20 15 1 -

FA enligt Avfall Sverige 1000 50000 2500 1000 1000 2500 1000 50 1000 10000 2500 50 1000 1000 - -

Antal 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Min 2.2 28 6 0.1 3 7 10 0.017 7.4 12 21 0.055 0.0375 0.0225 0.004 -

Median 4 53 12 0.19 4.9 10 15 0.018 10 19 43 0.055 0.0375 0.0225 0.0041 -

Medel 3.5 48 11 0.2 4.6 10 14 0.02 10 17 40 0.055 0.0375 0.0225 0.0041 -

Max 4.4 60 13 0.29 6 12 17 0.02 13 20 54 0.055 0.0375 0.0225 0.0042 -

Anm 1. Mörkgrön färg Markerar att halten understiger MRR, eller KM när MRR saknas. Klassning MRR-massor. * klassning från PAH el metaller, se bilaga 1B

Grön färg Markerar att halten understiger KM. Klassning KM-massor.

Gul färg Markerar halt i intervallet KM-MKM. Klassning MKM-massor.

Orange färg Markerar halt i intervallet MKM-FA. Klassning IFA-massor.

Röd färg Markerar halt >FA. Klassning FA-massor.

Anm 2. Vid rapporterade "mindre än"värden har halva det utsvarade värdet här angetts, i ljusblå färg.

Prover av PQAB maj 2020
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D974, Eslöv Skogsgläntan

MILJÖANALYSER JORD+SAMMANSTÄLLNING

SAMTLIGA  PROVER, FYLLNING, ORGANISKT OCH MINERALJORD 

Jordprover-OLJA, av PQAB maj 2020 (mg/kgTS).

Provpunkt nr Djup, m.u.my. Jordart Bensen Toluen Etylbensen Xylen

Alifater 

>C5-C8

Alifater 

>C8-C10

Alifater 

>C10-C12

Alifater 

>C12-C16

Alifater 

>C5-C16

Alifater 

>C16-C35

Aromater 

>C8-C10

Aromater 

>C10-C16

Aromater 

>C16-C35 Oljetyp ()

*1,2,3,4,5,6,7 0-(0,3-0,9) Mulljord < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0 < 9,0 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 Utgår

1,2,3,4,5,6,7 (0,3-0,9)-(1-1,4) siltig Lermorän/Sand < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0 < 9,0 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 Utgår

*8,9,10,11,12,13,14,15,16 0-(0,3-1) Mulljord < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0 < 9,0 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 Utgår

8,9,10,11,12,13,14,15,16 (0,3-1)-(1-2) siltig Lermorän/Sand < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0 < 9,0 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 Utgår

min <0,0035 <0,10 <0,10 <0,10 <5,0 <3,0 <5,0 <5,0 <9 <10 <4,0 <0,90 < 0,50 -

max <0,0035 <0,10 <0,10 <0,10 <5,0 <3,0 <5,0 <5,0 <9 <10 <4,0 <0,90 < 0,50 -

Antal 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 -

NV-KM 0.012 10 10 10 25 25 100 100 100 100 10 3 10 -

NV-MKM 0.04 40 50 50 150 120 500 500 500 1000 50 15 30 -

FA 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 10000 - 10000 1000 1000 1000 -

* klassning från PAH el metaller, se bilaga 1A Anm 1. Mörkgrön färg Markerar att halten understiger MRR när normal detektionsgräns understigs (<-värden). Klassning MRR-massor.
Grön färg Markerar att halten understiger KM. Klassning KM-massor.
Gul färg Markerar halt i intervallet KM-MKM. Klassning MKM-massor.
Orange färg Markerar halt i intervallet MKM-FA. Klassning IFA-massor.
Röd färg Markerar halt >FA. Klassning FA-massor.

Anm 2. Färg och klassificering för asfalt enligt Bilaga 1A.
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BILAGA 2 – Miljöanalyser  

Laboratorieanalyser - Verifikat 
 

 

 

 Sida 1 Denna försättssida 

 Sida 2-13 Jordanalyser 
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-140117-01

EUSELI2-00766498
Í%SQbÂÂFS_*Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

D974_Eslöv Skogsgläntan

PQ Geoteknik & Miljö AB 

Erik Palmquist

Järngatan 33

234 35 LOMMA

Kundnummer: SL8437711

Provbeskrivning:

177-2020-06110348Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0-(0,3-0,9)

NZ

Provet ankom:

JordMatris:

2020-06-10

Utskriftsdatum: 2020-06-16

2020-06-10Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 1,2,3,4,5,6,7

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%90.4Torrsubstans b)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen b)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen b)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen b)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen b)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX b)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 b)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 b)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 b)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 b)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 b)

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 b)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 b)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 b)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener b)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener b)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 b)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 b)*

UtgårOljetyp > C10 b)*

mg/kg Ts< 0.030Bens(a)antracen b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen b)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen b)ISO 18287:2008 mod40%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v55
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AR-20-SL-140117-01

Í%SQbÂÂFS_*Î

EUSELI2-00766498

mg/kg Ts< 0.030Acenaften b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren b)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt b)

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt b)

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt b)

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH b)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH b)

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 b)

µg/kg Ts<2.0Aldrin a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<2.0Dieldrin a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<2.0Aldrin/ Dieldrin (sum) a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Chlordane, alpha- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Chlordane, gamma- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Chlordane (sum) a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0DDD, o,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0DDD, p,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0DDE, o,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0DDE, p,p’- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0DDT, o,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts1.7DDT, p,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts4.2DDT (sum) a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<2.0Dichloroaniline, 3,4- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<2.0Endosulfan, alpha- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<2.0Endosulfan, beta- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Endosulfansulfate a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<2.5Endosulfan (sum) a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<2.0Endrin a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0HCH, alpha- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0HCH, beta- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v55
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µg/kg Ts<1.0HCH, delta- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0HCH, gamma- (Lindane) a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Heptachlor a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Heptachlorepoxide, cis- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Heptachlorepoxide, trans- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Hexachlorobenzene a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Pentachloroaniline a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Quintozene a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Pentachloroaniline/Quintozene a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Pentachlorobenzene a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

mg/kg Ts3.8Arsenik As b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts60Barium Ba b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts13Bly Pb b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.27Kadmium Cd b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts5.3Kobolt Co b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts12Koppar Cu b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts16Krom Cr b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.020Kvicksilver Hg b)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts11Nickel Ni b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts20Vanadin V b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts53Zink Zn b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1977, ISO/IEC 17025:2017 S

b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 112

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Gustav Stenhammar, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

D974_Eslöv Skogsgläntan

PQ Geoteknik & Miljö AB 

Erik Palmquist

Järngatan 33

234 35 LOMMA

Kundnummer: SL8437711

Provbeskrivning:

177-2020-06110349Provnummer: Djup (m)

Provtagare

(0,3-0,9)-(1-1,4)

NZ

Provet ankom:

JordMatris:

2020-06-10

Utskriftsdatum: 2020-06-16

2020-06-10Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 1,2,3,4,5,6,7

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%89.1Torrsubstans b)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen b)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen b)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen b)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen b)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX b)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 b)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 b)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 b)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 b)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 b)

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 b)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 b)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 b)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener b)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener b)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 b)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 b)*

UtgårOljetyp > C10 b)*

mg/kg Ts< 0.030Bens(a)antracen b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen b)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen b)ISO 18287:2008 mod40%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v55
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mg/kg Ts< 0.030Acenaften b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren b)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt b)

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt b)

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt b)

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH b)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH b)

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 b)

µg/kg Ts<2.0Aldrin a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<2.0Dieldrin a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<2.0Aldrin/ Dieldrin (sum) a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Chlordane, alpha- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Chlordane, gamma- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Chlordane (sum) a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0DDD, o,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0DDD, p,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0DDE, o,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0DDE, p,p’- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0DDT, o,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0DDT, p,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<3.0DDT (sum) a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<2.0Dichloroaniline, 3,4- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<2.0Endosulfan, alpha- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<2.0Endosulfan, beta- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Endosulfansulfate a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<2.5Endosulfan (sum) a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<2.0Endrin a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0HCH, alpha- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0HCH, beta- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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µg/kg Ts<1.0HCH, delta- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0HCH, gamma- (Lindane) a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Heptachlor a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Heptachlorepoxide, cis- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Heptachlorepoxide, trans- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Hexachlorobenzene a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Pentachloroaniline a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Quintozene a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Pentachloroaniline/Quintozene a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Pentachlorobenzene a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

mg/kg Ts3.5Arsenik As b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts47Barium Ba b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts10Bly Pb b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts5.5Kobolt Co b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts8.8Koppar Cu b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts17Krom Cr b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.018Kvicksilver Hg b)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts13Nickel Ni b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts19Vanadin V b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts33Zink Zn b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1977, ISO/IEC 17025:2017 S

b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 112

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Gustav Stenhammar, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

D974_Eslöv Skogsgläntan

PQ Geoteknik & Miljö AB 

Erik Palmquist

Järngatan 33

234 35 LOMMA

Kundnummer: SL8437711

Provbeskrivning:

177-2020-06110350Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0-(0,3-1)

NZ

Provet ankom:

JordMatris:

2020-06-10

Utskriftsdatum: 2020-06-16

2020-06-10Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 8,9,10,11,12,13,14,15,16

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%89.1Torrsubstans b)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen b)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen b)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen b)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen b)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX b)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 b)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 b)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 b)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 b)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 b)

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 b)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 b)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 b)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener b)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener b)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 b)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 b)*

UtgårOljetyp > C10 b)*

mg/kg Ts< 0.030Bens(a)antracen b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen b)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen b)ISO 18287:2008 mod40%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts< 0.030Acenaften b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren b)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt b)

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt b)

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt b)

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH b)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH b)

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 b)

µg/kg Ts<2.0Aldrin a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<2.0Dieldrin a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<2.0Aldrin/ Dieldrin (sum) a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Chlordane, alpha- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Chlordane, gamma- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Chlordane (sum) a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0DDD, o,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0DDD, p,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0DDE, o,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0DDE, p,p’- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0DDT, o,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts1.5DDT, p,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts4.0DDT (sum) a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<2.0Dichloroaniline, 3,4- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<2.0Endosulfan, alpha- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<2.0Endosulfan, beta- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Endosulfansulfate a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<2.5Endosulfan (sum) a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<2.0Endrin a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0HCH, alpha- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0HCH, beta- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v55

2140 ( 2864 )



AR-20-SL-140119-01

Í%SQbÂÂFSa<Î

EUSELI2-00766498

µg/kg Ts<1.0HCH, delta- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0HCH, gamma- (Lindane) a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Heptachlor a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Heptachlorepoxide, cis- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Heptachlorepoxide, trans- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Hexachlorobenzene a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Pentachloroaniline a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Quintozene a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Pentachloroaniline/Quintozene a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Pentachlorobenzene a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

mg/kg Ts4.4Arsenik As b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts58Barium Ba b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts13Bly Pb b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.29Kadmium Cd b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts4.4Kobolt Co b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts12Koppar Cu b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts13Krom Cr b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.018Kvicksilver Hg b)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts8.7Nickel Ni b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts18Vanadin V b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts54Zink Zn b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1977, ISO/IEC 17025:2017 S

b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 112

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Gustav Stenhammar, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-140120-01
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

D974_Eslöv Skogsgläntan

PQ Geoteknik & Miljö AB 

Erik Palmquist

Järngatan 33

234 35 LOMMA

Kundnummer: SL8437711

Provbeskrivning:

177-2020-06110351Provnummer: Djup (m)

Provtagare

(0,3-1)-(1-2)

NZ

Provet ankom:

JordMatris:

2020-06-10

Utskriftsdatum: 2020-06-16

2020-06-10Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 8,9,10,11,12,13,14,15,16

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%90.2Torrsubstans b)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen b)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen b)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen b)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen b)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX b)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 b)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 b)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 b)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 b)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 b)

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 b)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 b)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 b)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener b)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener b)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 b)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 b)*

UtgårOljetyp > C10 b)*

mg/kg Ts< 0.030Bens(a)antracen b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen b)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen b)ISO 18287:2008 mod40%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v55

2142 ( 2864 )



AR-20-SL-140120-01

Í%SQbÂÂFSbEÎ

EUSELI2-00766498

mg/kg Ts< 0.030Acenaften b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren b)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt b)

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt b)

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt b)

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH b)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH b)

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 b)

µg/kg Ts<2.0Aldrin a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<2.0Dieldrin a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<2.0Aldrin/ Dieldrin (sum) a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Chlordane, alpha- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Chlordane, gamma- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Chlordane (sum) a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0DDD, o,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0DDD, p,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0DDE, o,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0DDE, p,p’- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0DDT, o,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0DDT, p,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<3.0DDT (sum) a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<2.0Dichloroaniline, 3,4- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<2.0Endosulfan, alpha- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<2.0Endosulfan, beta- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Endosulfansulfate a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<2.5Endosulfan (sum) a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<2.0Endrin a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0HCH, alpha- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0HCH, beta- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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µg/kg Ts<1.0HCH, delta- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0HCH, gamma- (Lindane) a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Heptachlor a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Heptachlorepoxide, cis- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Heptachlorepoxide, trans- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Hexachlorobenzene a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Pentachloroaniline a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Quintozene a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Pentachloroaniline/Quintozene a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Pentachlorobenzene a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

mg/kg Ts2.2Arsenik As b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts28Barium Ba b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts6.4Bly Pb b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts3.0Kobolt Co b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts7.2Koppar Cu b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts10Krom Cr b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.017Kvicksilver Hg b)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts7.4Nickel Ni b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts12Vanadin V b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts21Zink Zn b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1977, ISO/IEC 17025:2017 S

b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 112

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Gustav Stenhammar, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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REDOVISNING – bilagor och ritningar 

Arbetet redovisas i följande dokument: 

 Plan, undersökningspunkter ritn. PQ-E123/101 

 Borrsektioner  ritn. PQ-E123/102 

 Jordartsklassificering  bilaga A 

 Markradonresultat  bilaga B 

 Analysresultat, sammanställning-jord  Bilaga 1 

 Analysresultat, laboratorieverifikat-jord   Bilaga 2 
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2021-07-08 

E123 

Eslöv, Skogsgläntan 

Geo- och markmiljöundersökning 

 

 

Markteknisk undersökningsrapport (MUR) och PM, 

Geoteknik och Markmiljö 
 

1. Orientering 

Uppdragsgivare Eslövs kommun, Serviceförvaltningen, kontakt Marcus Stjernkvist 

 

Fastighet/Område Eslöv, Skogsgläntan. 

 
Figur 1.1. Översiktskarta. (Källa www.eniro.se). 

 
 

Uppdrag PQ Geoteknik & Miljö AB (PQAB) har uppdragits att utföra 

undersökning av de geotekniska och markmiljöförhållandena inför 

planering, projektering och uppförande av nybyggnad av förskola i 1-

2 plan. 

 

Övrigt  I denna handling, ”MUR och PM – Geoteknik och Markmiljö”, 

redovisas nu utförda geo- och markmiljötekniska undersökningar i 

tabell och på ritning. Härtill beskrivs område och geo- och 

miljötekniska förhållanden samt lämnas rekommendationer för grund-

läggning, dimensionering, utförande, kontroll, åtgärder, risk m.m.  

Ungefärligt läge för undersöknings-

området inom röd linje. Utbyggnadsyta för 

ny byggnar hamnar ungefär på samma 

plats som befintlig skola. 
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Begränsningar I en undersökning kommer i princip alltid variationer mellan prov-

tagnings- och analyspunkter att förekomma. PQAB svarar för riktig-

heten i resultaten av här analyserade prover. Vid eventuella åtgärder 

kan faktorer som t.ex. skälighet, ansvarsförhållanden, kostnader, 

civilrättsliga avtal, fastighetsägarens policy, nationella eller regionala 

miljömål, behöva vägas in. 

 

2. Ändamål 

Syfte Undersökningen skall utgöra underlag för beskrivning av de geo- och 

markmiljötekniska förhållandena inom området samt till geotekniska 

rekommendationer för grundläggning, schaktning m.m. samt för 

hantering av eventuellt förorenad mark. 

 

3. Underlag och arkivmaterial för undersökningen 

Underlag Beställarens underlag har varit digitala planritningar över fastigheten. 

 

Förarbeten Inför planering av fältarbetena har inventering av ritningar och historik 

utförts omfattande följande moment. 

 Genomgång av erhållna handlingar från beställaren. 

 Studie av SGUs geologiska kartblad, allmänna flygbilder m.m. 

 Historisk inventering 

 Inventering av kablar och ledningar i mark. 

 

4. Styrande dokument 

Allmänt Denna rapport ansluter till SS-EN 1997-1 med tillhörande nationell 

bilaga. För information om laboratorie- och fältundersökningar för 

bestämning av geotekniska parametrar hänvisas läsaren till SS-EN 

1997-2 och nedanstående tabell. 

Tabell 4.1. Styrande dokument 

Aktivitet Standard eller annat styrande dokument 

Planering och redovisning 

Fältplanering och utförande 

Geoteknik 

Markmiljö 

Geoteknisk fälthandbok, Allmänna råd och metodbeskriv-

ningar; SGF Rapport 1:2013. 

Fälthandbok. Undersökningar av förorenade områden; SGF 

Rapport 2:2013. 

Beteckningssystem SGF/BGS beteckningssystem inklusive kompletteringar 2016. 

Fältundersökningar 

Skruvprovtagning, trycksondering Geoteknisk fälthandbok, ….; SGF Rapport 1:2013 

CPTu-sondering Rekommenderad standard för CPT-sondering; SGF Rap. 1:93 

Grundvattenrör SS-EN-ISO 22475–1:2006 

Markradondetektorer Enligt leverantörens (GJABs) instruktioner. 

Miljöteknisk provtagning Fälthandbok. …. förorenade områden; SGF Rapport 2:2013. 
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Forts. Tabell 4.1. Styrande dokument 

Laboratorieundersökningar 

Jordartsklassificering SS-CEN ISO 14688-1:2002 och 14688-2:2004 

Externa kemiska analyser Enligt resp. laboratoriums (GJAB, Eurofins) kvalitetssystem. 

Projektering, grundläggning 

Geokonstruktioner, Allmänna regler, SS-EN 1997-1, inkl nationell bilaga BFS 2011:1 EKS 11. 

Plattgrundläggning. SGI 1993. 

AMA Anläggning (17). 

Projektering, markföroreningar 

Naturvårdsverkets rapport 5976 (september 2009). Riktvärden för förorenad mark, inkl. nya 

riktvärden å 160701. 

Naturvårdsverkets rapport 5977 (december 2009). Riskbedömning av förorenade områden. 

Återvinning av avfall i anläggningsarbeten, handbok 2010:1 Naturvårdsverket, UTGÅVA 1 

februari 2010. 

 

5. Planerade byggnationer, geoteknisk kategori och markanvändning 

Allmänt Inom undersökningsområdet planeras nybyggnad av förskola i 

1-2 plan ovan mark i underösknigsområdets nordöstra del. Resterande 

delar skall inrymma lek- eller andra kringytor. Se även figur 1.1 och 

ritning 101-102. 

 

Geoteknik. kategori Utförda undersökningar är utförda för geoteknisk kategori 1 och 2, 

(GK1 och GK2). Planerade byggnationer bör men beroende på laster 

och design, normalt kunna hänföras till GK2. 

 

Markanvändning Skola/-skolmiljö bör i grunden hänföras till KM (känslig markanvänd-

ning) enligt NVs (Naturvårdsverkets) nomenklatur. Även begreppen 

mindre känslig markanvändning (MKM), mindre än ringa risk för 

anläggningsändamål (MRR) och farligt avfall (FA), används nedan. 

 

6. Geo- och miljötekniska fältundersökningar 

Allmänt Fältundersökningen har utförts under april månad 2021. Arbetena har 

utförts med borrbandvagn (typ Geotech 504), under ledning av Dan 

Svensson, LL Geoteknik AB. 

 

Fältarbeten Fältarbetena av PQAB 2021 har totalt omfattat nedanstående. 

 Skruvprovtagning i 15 punkter med uttag av jordprover för geo- och 

miljötekniska laboratorieanalyser. 

 CPTu-sondering i 6 punkter. 

 Installation av grundvattenrör i 3 punkter. 

 Mätning av grundvattennivåer vid två tillfällen. 

 Installation av markradondetektorer i 2 punkter.  
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Positionering Undersökningspunkternas läge i plan och höjd har inmätts med GPS 

teknik av Asklunds Mätteknik AB, i koordinatsystem Sweref 99 13:30 

och höjdsystem RH 2000 och redovisas på planritning, ritn 101. 

 

7. Geo- och miljötekniska laboratorieundersökningar 

Allmänt Laboratorieundersökningar har utförts under maj månad 2021. 

 

Laboratorium Följande laboratorier har använts. 

 Geotekniska laboratoriearbeten, PQAB i Lomma. 

 Markradonanalyser, av GJAB i Lund, gnm PQAB. 

 Kemiska miljöanalyser av jord, av Eurofins, gnm PQAB. 

 

Laboratorieanalys Upptagna prover och detektorer har analyserats m.a.p. följande: 

 Jordartsklassificering på samtliga prover. 

 Markradonhaltbestämning på 2 st. detektor. 

 Kemisk analys m.a.p. metaller, PAH, olja samt bekämpningsmedel 

på 5 jordprover. Analyserade prover utgörs av samlingsprover av 

mulljord samt mineraljord.Se detaljer i tabell 10.1-10.2 nedan samt 

i bilaga A och bilaga 1-2 samt på ritning 101-102. 

 

8. Befintliga förhållanden och historik 

Allmänt Undersökningsområdet är beläget sydvästra delen av Eslövs kommun. 

Området begränsas i söder av Sallerupsvägen, i väster av 

Djupadalsvägen, i norr av en obebyggd gräsyta/park/skog och i öster 

av befintlig villatomter. 

 

Topografi Marken faller mot sydväst, med nivåer enligt borrhålsinformation på 

mellan som högst ca +65,6 vid borrpunkt 3 (bh2) i nordost och som 

lägst ca +62,4 vid bh9 i sydväst. 

 

Markförhållanden Marken utgörs av grönytor dominerade av gräs med enstaka träd. Inom 

skolgården med tillhörande byggnad/barack, finns gångar och stigar 

av stenplattor och asfalt. 

 

Jordlager Ytlagren domineras överst av ca. 0,1–0,3 meter grässfär följt av 

underliggande mulljord. Därunder följer vanligtvis fyllning av sand, 

sandig siltig lermorän alt. mullhaltig sandig siltig lera, till ett djup om 

ca 1-1,5 meter. I den mellersta och västra delen, borrpunkt 8, påträffas 

fyllning och organiska jordar till ca 2 respektive 3 meter och utgörs 

blandat av något mullhaltig sandig siltig lera följt av sandig lera/sandig 

lerig gyttja. Utfyllnaden >2 meter, har troligen utförts i samband med 

att en tidigare damm/märgelgrav fyllts igen. Därunder följer naturlig 

jord av siltig lera, sandig siltig lermorän och siltig grusig sand till 

borrade djup om ca 4-5 meter. Enligt SGUs brunnsarkiv, påträffas berg 

på ett djup av >30 m omkring undersökningsområdet.  
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Grundvatten Grundvatten har kontrollerats i installerade grundvattenrör och 

observerats på ca 2,1-4 m djup, motsvarande nivåer mellan ca +61,6 i 

nordost och +61,5 i väst. 

 

Grundvattennivån kan antas variera med nederbörd och 

årstidsväxlingar varvid både högre och lägre grundvattennivåer än vad 

som redovisas här tidvis kan förväntas. 

 

Markradon Markradonhalten har undersökts i två punkter inom 

utbyggnadsområdet. Markradonhalt 7-24,1 kBq/m3 har uppmätts, 

vilket i medeltal ligger inom normalriskmarkintervallet. Se även 

bilaga B. (Lågriskmark 0-10 kBq/m3, normalriskmark 10-50 kBq/m3 

och högriskmark >50 kBq/m3). 

 

9. Härledda värden och dimensionering samt uppmätta halter och klassificering 

Allmänt Dimensioneringsparametrar för jordens egenskaper har utvärderats 

från värden härledda från utförda undersökningar, med hjälp av hävd-

vunna tabellvärden. Parametrar och partialkoefficienter för dimen-

sionering inom området redovisas nedan, för GK1 respektive GK2. 

 

GK1 Vid mindre laster/byggnader, t.ex. enplanshus, förråd o.dyl, torde 

dessa kunna utföras med normal ytlig plattgrundläggning som 

dimensioneras i GK1 med ett tillåtet grundtryck, fd=50 kPa, under 

befintlig ytlig mull alternativt, fd=100 kPa, om även all befintlig 

fyllning byts mot kontrollerad fyllning av packad friktionsjord.  

 

GK2 Huvudbyggnad hänförs till och dimensioneras i GK2, varvid 

parametrar och partialkoefficienter i tabell 9.1 nedan kan användas. 

Stora laster eller tillkommande konstruktioner kan erfordra 

kompletteringar. Observera att eftersom dessa byggnader är planerade 

i nordöstra delen av området har också parametrarna i tabell 9.1 

baserats på bh10-bh15 utförda inom detta område.  

Tabell 9.1. Dimensioneringsparametrar, baserade på bh10-15. 

Jordart Nivå, m.ö.h. Friktionsv,  Skjuvhållf, kPa Tunghet, kN/m³ Modul, MPa 

Ny fylln, friktionsjord      --- k=’k=38 cuk=c’k=0 k=20 Ek=35 

Ny fylln. bergkross.      --- k='k=40 cuk=c’k=0 k=21, 'k=11 Ek=50 

Bef. mull/fylln m.m, 

Ej grundl. här! 

0 - 0,3 à 

1,2 m.u.my. k=’k=--- cuk=c’k=--- k=14-20 Ek=--- 

Lermorän m.m. >+63,5 k=0, 'k=30 cuk=100, c’k=10 k=18, 'k=8 Ek=15 

Lermorän m.m. +63,5 -- +62,5 k=0, ’k=30 cuk=150, c’k=15 k=20, 'k=10 Ek=35 

Sandjord m.m. +62,5 -- +61* k=’k=38 cuk=c’k=0 k=20, 'k=10 Ek=35 

Partialkoefficienter 

’ 

cu

c’

M=1,0** RD

Dimensionerande grundvattennivå sätts till nivå +63,5 eller nivå för dräneringsledningar. 

*) Kan sannolikt användas ned till berg, (på >30 m djup), men bör inte behövas till mer än djup enligt 

tumregler för sättningsberäkning i IEG Rapport 7:2008, vilka beddöms tillämpliga i området och dess jordar. 

**) Vid beräkning av schakttonnage skall entreprenören räkna med d=1,2k. 

En förutsättning för att linjära beräkningsmetoder skall få användas vid sättningsberäkning är att 

dimensionerande vertikal lasteffekt är mindre än 2/3 av dimensionerande bärförmåga i brottstadiet. 
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Sättningar Inga sättningsberäkningar har utförts i detta läge, dels för att det ej 

krävs i GK1, dels för att inga laster eller design funnits tillgänglig. 

Sättningsberäkning i GK2 utförs därför i byggnadskonstruktörens regi. 

 

10. Undersökningsresultat - föroreningar 

Jord Resultaten från utförda jordanalyser redovisas i sammanställning i 

tabell 10.1–10.2 nedan samt i bilaga 1 och i detalj med laboratorie-

verifikat i bilaga 2. 

 

 Resultaten är klassificerade enligt NVs generella riktvärden. Erhållna 

resultat visar att samtliga erhållna resultat av samtliga analyserade 

ämnen tydligt underskrider NVs riktvärden för områdets 

markanvändning, KM. Undantag gäller bh 14 i naturlig lermorän 

mellan 0,3-1,0 m djup, där halter av kobolt påträffats strax över 

riktvärdet för KM. Detta bedöms inte som någon förorening utan 

naturligt förekommande i jorden ingående bergartsmineral. 

 

I tre prover finns även en viss påverkan av bly, kadmium och PAH H, 

där halterna överstiger MRR men understiger riktvärdet för KM. MRR 

kan vara relevant vid eventuell borttransport av massor från området. 

 

I samtliga prov som analyserats för bekämpningsmedel har enbart 

spårämnen av DDT påvisats, med halter som tydligt understiger 

riktvärdet för NV-KM, minst 6 ggr och vanligen >10 ggr <KM. 

Tabell 10.1, Sammanställning kemiska miljöanalyser i jord, m.a.p. metaller, PAH samt bekämpningsmedel, (mg/kgTS). 

Prov- 
punkt 

Djup, 
m u my. 

Jordart As Ba Pb Cd Co Cu Cr Hg Ni V Zn PAH-H PAH-M PAH-L 
DDT 

(sum) 

Övriga 
bekämpn.

medel 

2 0-0,2 Mulljord               0,0089 Ej det 

2 0,2-1,0 
sandig siltig 
Lermorän 

6,7 76 12 0,1 9,1 16 26 0,023 22 28 51 0,055 0,0375 0,0225   

3 0-0,4 F/Mulljord 2,4 41 9,9 0,1 3,7 5 9,3 0,014 6,7 13 37 0,055 0,0375 0,0225   

3 0,4-1 F/Sand 0,95 14 3,6 0,1 1,7 1,5 5,1 0,0055 4,9 5,4 11 0,055 0,0375 0,0225   

6 0-0,3 Mulljord               0,016 Ej det 

6 0,3-1 
sandig siltig 
Lermorän 

5 67 11 0,1 7,8 15 24 0,022 26 22 47 0,055 0,0375 0,0225   

8 0,3-1 
F/något mullhaltig 
sandig siltig Lera 

5,1 73 47 0,23 9 33 22 0,029 25 30 87 0,56 0,5 0,0225   

8 2,0-3,0 
F/något mullhaltig 
sandig siltig Lera 

4,3 65 18 0,1 7,1 22 20 0,024 20 26 68 0,64 0,67 0,0225   

9 0-0,3 Mulljord               0,0048 Ej det 

9 0,3-1 
sandig siltig 
Lermorän 

7,7 62 15 0,1 7,3 13 21 0,027 20 24 52 0,055 0,0375 0,0225   

10 0-0,3 Mulljord ev. F/ 5 70 19 0,24 7,9 10 19 0,024 14 25 57 0,055 0,0375 0,0225   

10 0,3-1 
sandig siltig 
Lermorän 

6,8 72 14 0,1 7,5 14 26 0,028 23 27 59 0,055 0,0375 0,0225   

12 0-0,2 Mulljord               0,0036 Ej det 

12 0,2-1 F/siltig sandig Lera 4,1 54 11 0,1 10 16 15 0,03 18 22 45 0,055 0,0375 0,0225   

13 0-0,4 F/Mulljord 3,5 58 15 0,1 5,1 8 14 0,027 9,6 22 57 0,055 0,0375 0,0225   

13 0,4-1 
lerig grusig Sand 
ev. F/ 

4,8 36 10 0,1 4,8 7,2 14 0,016 12 19 29 0,055 0,0375 0,0225   

14 0-0,3 F/Mulljord 5,2 55 17 0,1 5,7 10 15 0,025 11 20 56 0,055 0,0375 0,0225   

14 0,3-1 siltig Lermorän 7,5 78 19 0,1 17 17 29 0,023 23 31 57 0,055 0,0375 0,0225   

15 0-0,3 Mulljord               0,0084 Ej det 

15 0,3-1 
sandig siltig 
Lermorän 

7,1 88 18 0,1 11 20 29 0,022 37 30 60 0,055 0,0375 0,0225   

MRR enligt NV 10 - 20 0,2 - 40 40 0,1 35 - 120 0,5 2 0,6 - - 

KM enligt NV 10 200 50 0,8 15 80 80 0,25 40 100 250 1 3,5 3 0,1 - 

MKM enligt NV 25 300 400 12 35 200 150 2,5 120 200 500 10 20 15 1 - 

FA enligt Avfall Sverige 1000 50000 2500 1000 1000 2500 1000 50 1000 10000 2500 50 1000 1000 - - 
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Tabell 10.2. Sammanställning kemiska miljöanalyser i jord, m.a.p. ”olja”, (mg/kgTS). 

Prov- 
punkt nr 

Djup, 
m.u.my. 

Jordart Bensen Toluen Etylbensen Xylen 
Alifater 
>C5-C8 

Alifater 
>C8-C10 

Alifater 
>C10-C12 

Alifater 
>C12-C16 

Alifater 
>C5-C16 

Alifater 
>C16-C35 

Aromater 
>C8-C10 

Aromater 
>C10-C16 

Aromater 
>C16-C35 

2 0,2-1,0 
sandig siltig 
Lermorän 

< 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0 < 9,0 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 

3 0-0,4 F/Mulljord < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0 < 9,0 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 

3 0,4-1 F/Sand < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0 < 9,0 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 

6 0,3-1 
sandig siltig 
Lermorän 

< 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0 < 9,0 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 

*8 0,3-1 
F/något mullhaltig 
sandig siltig Lera 

< 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0 < 9,0 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 

*8 2,0-3,0 
/något mullhaltig 
sandig siltig Lera 

< 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0 < 9,0 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 

9 0,3-1 
sandig siltig 
Lermorän 

< 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0 < 9,0 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 

*10 0-0,3 Mulljord ev. F/ < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0 < 9,0 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 

10 0,3-1 
sandig siltig 
Lermorän 

< 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0 < 9,0 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 

12 0,2-1 F/siltig sandig Lera < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0 < 9,0 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 

13 0-0,4 F/Mulljord < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0 < 9,0 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 

13 0,4-1 
lerig grusig Sand 
ev. F/ 

< 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0 < 9,0 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 

14 0-0,3 F/Mulljord < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0 < 9,0 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 

*14 0,3-1 siltig Lermorän < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0 < 9,0 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 

*15 0,3-1 
sandig siltig 
Lermorän 

< 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0 < 9,0 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 

NV-KM 0,012 10 10 10 25 25 100 100 100 100 10 3 10 

NV-MKM 0,04 40 50 50 150 120 500 500 500 1000 50 15 30 

FA 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 10000 - 10000 1000 1000 1000 

 

Förklaringar Grön färg Markerar att halten understiger MRR/<KM (då MRR-halt ej finns) 
 Ljusgrön färg Markerar halt i intervallet MRR-KM 
 Gul färg Markerar halt i intervallet KM-MKM 
 Orange färg Markerar halt i intervallet MKM-FA 
 Röd färg Markerar halt >FA 

*) Klassificeringsfärg styrs av tabell 10.1 eller 10.2. 

 

Grundvatten Eftersom ingen synlig eller annan tendens till påverkan på 

grundvattnet indikerats har det i nuläget ingen provtagning och kemisk 

analys av grundvatten gjorts. Installerade grundvattenrör möjliggör att 

vid behov uttag av grundvatten kan utföras längre fram. 

 

11. Rekommendationer-grundläggning 

Grundläggning Generellt skall all fyllning, mullhaltig och övrig lös eller på annat sätt 

otjänlig ytjord bortschaktas under golv och grundläggning. Vanligen 

torde detta innebära ca 0,3-1 m schakt av mulljord men bitvis kan lös 

underliggande jord förkomma till större djup som även kan behöva 

åtgärdas. 

 

Grundläggning utförs förslagsvis med konventionellt betonggolv på 

mark med förstyvningar eller separata grundplattor under bärande 

konstruktioner. 

 

 All grundläggning och ny fyllning skall utföras från torra, fasta och 

ostörda schaktbottnar av naturligt lagrad mineraljord eller i packad 

fyllning av friktionsjord efter avbaning av otjänlig ytjord. Beakta för 

ouppvärmda konstruktioner att befintlig jord delvis är tjälfarlig. 
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Markradon Markradonhalten inom fastigheten har sammantaget bedömts ligga 

inom normalriskintervallet.  

 

Byggnader skall härvid utformas radonskyddade. Grundläggning 

utformas då så att inga läckagevägar uppkommer in i byggnaden, bl.a. 

genom täta rörgenomföringar och utan genomgående sprickor i 

golvplattan samt rekommenderas mekanisk ventilation med små 

undertryck. 

 

Dränering Under golv rekommenderas att markskiva och dränerande material 

på/mot geotextil appliceras. T.ex. normal markisoleringsskiva och 

dränerande grusmaterial (t.ex. makadam eller ”dräneringsgrus”). 

 

Dränerande lager ansluts till yttre dränering runt byggnad. Allt 

utförande enligt AMA Anläggning och leverantörer av markskivor 

m.m. Det är av största vikt att dräneringsåtgärder utförs med största 

omsorg. Markyta ges tillräckligt fall från byggnaden. 

 

Gator och planer Hårdgjorda ytor m.m. kan dimensioneras enligt AMA Anläggning och 

materialtyp 5A. Utformning av känsliga ytor, t.ex. (huvud)körvägar 

för tunga fordon bör speciellt beaktas. Överbyggnader kan efter 

avbaning av växttäcke och mull samt täckning med geotextil normalt 

grundläggas direkt på befintlig mark. 

 

VA-ledningar Va-ledningar projekteras och utförs enligt AMA Anläggnings 

anvisningar. Grundvattenåtgärder skall beaktas vid ledningsläggning 

under grundvattenytan. 

 

Schakt Befintlig jord bedöms ned till undersökta djup som lätt-normal-

schaktad, vanligen schaktbarhetsklass 2-4 (enligt Klassificerings-

system -85). Normal förekomst av sten och block skall förutsättas i 

förekommande moränjord. 

 

Beakta att förekommande jordlager av framförallt lerjord inom 

området, vid hög vattenkvot och mekanisk bearbetning blir lösa och 

förlorar delar av sin hållfasthet. I förekomamnde sandjord kommer 

problem med jordflytning att uppkomma under grundvattenytan. 

Förstärkningsåtgärder med t.ex. flacka slänter som kläs med bergkross 

kan då bli aktuellt. Förekommande jordar tål ej heller att frysas. 

 

Fyllning Kompletterande fyllning för grundläggning av byggnad utförs 

generellt med packad friktionsjord, företrädesvis bergkross 0-90 mm, 

särskilt i samband med grundvatten. Packningsarbete nära 

grundvattenytan är riskfyllt. Schakt- och terrasseringsarbeten skall 

därför utföras vid torr väderlek och efter grundvattensänkning. 

Skadliga vibrationer kan fortplanta sig mycket långt under 

grundvattenytan. 
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Grundvattenåtgärd Stabiliserade vattenytor har i området vanligen uppmätts ligga på ca 

2,1 och 4 m djup under markytan, d.v.s. i naturlig sandig grusig 

lera/lermorän. För djupschakter i området, t.ex. för va-ledningar skall 

grundvattensänkande eller –säkrande åtgärder medräknas. 

 

 Normala grundvattensänkande och länshållande åtgärder med 

konventionella dränkbara pumpar och avskärande diken i 

schaktgravsbotten, i kombination med flacka slänter och ett snabb 

förfarande, bedöms vanligen kunna utföras.  

 

I närhet till andra konstruktioner eller anläggningar, t.ex. ledning, väg 

eller byggnad, kan stödkonstruktion, t.ex. spont, erfordras. Om 

avsänkning behöver göras under längre tid eller över större ytor, 

bedöms sådan avänkning erfordra wellpoint-anläggning eller ett flertal 

filtersatta rörbrunnar. 

 

Kontroll Geoteknisk kontroll skall minst omfatta följande.  

- Granskning av geokonstruktionsritningar och beräkningar. 

- Kontroll av ingående material i geokonstruktionerna. 

- Kontroll av (grund)vattennivåer. Kontroll av vatten skall innefatta 

verifiering av att (grund)vattenytan ligger minst 0,5 m under 

färdiga schaktbottnar. 

- Kontroll av finmaterial och andra ämnen i utsläppsvatten. 

- Schaktbottenbesiktning. Samtliga schaktbottnar kontrolleras, både 

för stora och små schakt-/grundläggningsytor. Schaktbottnar skall 

vara torra, fasta och fria från organiskt material.  

- Packningskontroll av (åter)fyllnadsmaterial, vid >0,5 m fyllnad. 

- Kontroll av omgivningspåverkan, innefattande kontroll av 

påverkan på omgivande byggnader, anläggningar och mark. Behov 

av försiktighets- och/eller kontrollåtgärder avgörs efter utförd 

besiktning, t.ex. avseende vibrationer och grundvattennivå. 

 

12. Rekommendationer-föroreningar samt förenklad riskbedömning 

Allmänt Undersökningsresultaten m.a.p. markföroreningar visar entydigt låga 

halter, klart <KM. Undantag gäller bh 14 mellan 0,3-1,0 och inom 

planlagt område för ny förskola har halter av kobolt påträffats strax 

över riktvärdet för KM. Kobolt bedöms vara av naturlig härkomst och 

skall inte betraktas som en förorening.  

 

Bekämpningsmedel har påträffats inom undersökningsytan, men även 

dessa halter är låga och samtliga med halter klart under riktvärdet för 

KM. 

 

I tre prover finns även en viss påverkan av bly, kadmium och PAH H, 

där halterna överstiger MRR men understiger riktvärdet för KM.  
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Risker Lätt förhöjda halter av kobolt, något över NVsgenerella KM-riktvärde 

(15 mg/kg TS), har konstaterats i ett prov (uppmätt halt om 17 mg/kg 

TS) på ett djup större än 0,3 meter under mark och i naturligt avlagrad 

lermorän ovan grundvattenytan.  

 

Den ytliga mulljorden, vars mäktighet uppgår till minst 3 dm, uppvisar 

lägre kobolthalter, (tydligt under KM) än den underliggande 

lermoränen. De förhöjda halterna av kobolt förekommer i naturligt 

avsatt mineraljord och finns sannolikt i jordens bergartsmineraler, och 

bedöms således ej härröra sig från antropogen påverkan. Det generella 

hälsoriktvärdet för kobolt styrs i första hand av exponeringsvägen 

”intag av växter” något som inte bedöms vara långt ifrån fullt relevant 

på en skola där endast minimalt med odling kan förutsättas finnas 

(kanske 10% av vad riktvärdet förutsätter). Dessutom befinner sig de 

naturligt förhöjda halterna av kobolt på ett sådant djup att någon risk 

för direktexponering inte finns. 

 

I samband med byggnation (ny förskola) kommer dessa massor av 

geotekniska skäl att behöva schaktas bort. Härvid kommer rimligen 

inga signifikanta risker att föreligga efter att nya byggnader uppförts. 

 

Härtill har ingen tendens till eller risk för grundvattenpåverkan kunnat 

ses i fält eller m.h.t. till jordprovtagning eller detekterade ämnen. 

Härvid kan inga akut eller långsiktiga risker, varken m.a.p. hälsa, miljö 

eller spridning ses inom området. I samband med byggnation inom 

området måste påträffade ämnen beaktas, framförallt avseende 

materialhantering och borttransport av överskottsmassor. 

 

Masshantering Massor som skall schaktas bort av grund-/anläggningsskäl, t.ex. för 

nya byggnader eller körytor kan deklareras med analysprotokollen i 

denna rapport, men komplettering kan komma att krävas i byggskedet. 

 

Observera att om massorna ska flyttas och uppvisar halter över MRR, 

kräver hantering av dessa schaktmassor en anmälan till Miljökontoret 

i den kommun som massorna skall återanvändas i innan de 

transporteras dit, enligt Miljöbalken och NVs handbok 2010:1. 

 

Om avvikande eller mer förorenade massor, mot förmodan, skulle 

påträffas i entreprenadskedet skall Miljöförvaltningen upplysas om 

detta. Innan åtgärd av sådana (förorenade) massor krävs en skriftlig 

anmälan om avhjälpandeåtgärder enligt 28 § förordning (1998:899) 

om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd om efterbehandlingsåtgärd 

i ett förorenat område. Anmälan skall i förekommande fall lämnas in 

till och vara godkänd av Miljöförvaltningen innan arbetena påbörjas. 

 

Då massor borttransporteras gäller aktuella mottagningsanläggningars 

riktvärden. Dessa värden följer normalt Naturvårdsverkets (NV) 

riktvärden för förorenad mark, KM, känslig markanvändning och 

MKM, mindre känslig markanvändning samt FA (farligt avfall).  
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Lagkrav Som konsulter har vi informationsplikt till vår beställare om påträffade 

föroreningar m.m. Nya påträffade föroreningar har informerats om och 

behandlats i denna rapport. Därefter gäller upplysningsskyldighet 

enligt Miljöbalken; en fastighetsägare som har en känd förorening 

inom sin fastighet som kan orsaka skada eller olägenhet för 

människors hälsa eller miljön skall skyndsamt underrätta aktuell miljö-

/tillsynsmyndighet, i detta fall Miljö och Samhällsbyggnad, (MOS) i 

Eslövs kommun. 

 

 Observera även lagkraven på anmälan om masshantering enligt kap 12 

och rubriken ”Masshantering” ovan. 

 

13. Värdering och riskanalys 

Värdering Förhållandena, för såväl geoteknik/grundläggning och markradon som 

för markföroreningar, inom fastigheten bedöms relativt likvärdiga 

även om mäktigheten för mull och fyllning varierar en del. Härvid 

bedöms också marken som tillräckligt undersökt och tillräckligt 

definierad för planerad byggnation. 

 

Riskanalys Grundläggning. Utöver normal risk vid schaktning och andra 

markarbeten bedöms speciell risk för grundläggningsarbetet finnas i 

samband med eventuella djupschakter i synnerhet under 

grundvattenytan. Härtill finns en viss risk vid (åter)packning, speciellt 

i samband med sand/silt, organisk jord och grundvatten. Risk för 

översvämning, erosion eller släntstabilitet finns (i viss mån) vid 

djupschakter, under grundvattenytan.  

 

För arbetsberedningar skall beaktas; risk för att köras på/träffas av 

maskiner och material, risk för ras m.m. i djupa schakter samt risk för 

vibrationer, speciellt för intilliggande byggnader och anläggningar, 

p.g.a. packning. Riskerna gäller både personal och konstruktion/-

anläggning. 

 

Utöver ovanstående bedöms risken för annan omgivningspåverkan 

som liten men skall tas med i bedömningen, t.ex. m.a.p. buller. 

 

Markföroreningar.  

Inga förhöjda risker avseende föroreningar i mark bedöms finnas för 

undersökningsområdet, varken m.a.p. hälsa eller miljörisk och 

spridning, varken i nuläget eller vid bygg- och anläggningsarbeten. 

Endast en normalt dokumenterad och anmäld materialhantering 

bedöms som erforderlig. 

 

Inga akuta eller direkt risker, varken m.h.t. hälsa, miljö eller spridning, 

bedöms finnas.  

 

Normala skyddsåtgärder för arbetarskydd och spridning kan vidtagas, 

d.v.s. vanliga skyddskläder och vid behov dammbekämpning. 
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E123 

Eslöv, f-skola Skogsgläntan 

Geoteknisk och markmiljöundersökning 

 

 

 

BILAGA A 
JORDPROVTAGNING 
 

Jordproverna är tagna genom skruvprovtagning. 

 

 

Beteckningar:  Tj = tjälfarlighetsklass enligt AMA Anläggning, tabell CB/1 

 M = materialtyp enligt AMA Anläggning, tabell CB/1 

 F/ = fyllning, art och innehåll anges efter snedstrecket 

 S► = Kemisk miljöanalys på externt laboratorium, Eurofins, Lidköping 

Rn► = Radonanalys på laboratorium 

    

Borrhål Djup, m Jordart Tj M  Anm 

 

1      0 - 0,2 Mulljord ev. F/ 1 6B   

 0,2 - 1,0 sandig siltig Lermorän 4 5A   

 1,0 - 2,0 sandig siltig Lermorän 4 5A   

 

2      0 - 0,2 Mulljord 1 6B   

S► Rn► 0,2 - 1,0 sandig siltig Lermorän 4 5A   

 1,0 - 1,5 sandig siltig Lermorän 4 5A   

 1,5 - 2,0 grusig lerig Sand 2 3B   

 2,0 - 2,6 sandig siltig Lera 4 5A   

 2,6 - 3,0 siltig sandig Lermorän 4 5A   

 3,0 - 3,5 sandig grusig Lera/Lermorän 4 5A   

 3,5 - 4,0 sandig grusig Lera/Lermorän 4 5A  grå 

 4,0 - 5,0 lerig siltig Sandmorän 2 3B  grå 

 

S► 3 0 - 0,4 F/Mulljord 6B   

S► Rn► 0,4 - 0,9 F/Sand 1 2   

 0,9 - 1,0 sandig siltig Lermorän 4 5A   

 1,0 - 1,2 sandig siltig Lermorän 4 5A   

 1,2 - 1,5 grusig Sand 1 2   

 1,5 - 2,0 siltig Lera 4 5A   

 2,0 - 2,7 siltig grusig Sand 2 3B   

 2,7 - 3,0 siltig Sandmorän 2 3B   

 3,0 - 4,0 siltig Sandmorän 2 3B  grå 
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4      0 - 0,3 F/Mulljord 1 6B   

 0,3 - 1,0 sandig siltig Lermorän ev. F/ 4 5A   

 1,0 - 1,5 sandig siltig Lermorän 4 5A   

 

5      0 - 0,2 Mulljord 1 6B   

 0,2 - 1,0 sandig siltig Lermorän 4 5A   

 1,0 - 2,0 sandig siltig Lermorän 4 5A   

 2,0 - 3,0 siltig sandig Lermorän 4 5A  grå 

 3,0 - 4,0 sandig grusig Lermorän 4 5A  grå 

 

6      0 - 0,3 Mulljord 1 6B   

S► 0,3 - 1,0 sandig siltig Lermorän 4 5A   

 1,0 - 2,0 sandig siltig Lermorän 4 5A   

 

7      0 - 0,3 Mulljord 1 6B   

 0,3 - 1,0 sandig siltig Lermorän 4 5A   

 1,0 - 2,0 sandig siltig Lermorän 4 5A   

 

8      0 - 0,3 F/Mulljord 1 6B   

S► 0,3 - 1,0 F/något mullhaltig sandig siltig Lera 4 5B   

 1,0 - 2,0 F/något mullhaltig sandig siltig Lera 4 5B   

S► 2,0 - 3,0 org. sandig Lera/sandig lerig Gyttja 4 5B   

 3,0 - 4,0 siltig Lermorän 4 5A  grå 

 

9      0 - 0,3 Mulljord 1 6B   

S► 0,3 - 1,0 sandig siltig Lermorän 4 5A   

 1,0 - 2,0 sandig siltig Lermorän 4 5A   

 

S► 10 0 - 0,3 Mulljord ev. F/ 6B   

S► 0,3 - 1,0 sandig siltig Lermorän 4 5A   

 1,0 - 2,0 sandig siltig Lermorän, kalk, 4 5A   

    sandskikt     

 2,0 - 3,0 grusig siltig Sand, lerskikt 2 3B   

 3,0 - 3,5 lerig grusig Sand 2 3B  stört 

 

11      0 - 0,2 F/Mulljord 1 6B   

 0,2 - 1,0 sandig siltig Lermorän ev. F/ 4 5A   

 1,0 - 1,2 F/något mullhaltig Lermorän 4 5B   

 1,2 - 2,0 lerig grusig siltig Sand 2 3B   

 2,0 - 2,6 något grusig siltig lerig Sand 2 3B   

 2,6 - 3,0 siltig sandig Grus 2 3B   

 3,0 - 3,4 lerig siltig Sandmorän/siltig lerig 2 3B   

    Sandmorän     

 

12      0 - 0,1 F/Mulljord 1 6B   

S► 0,1 - 1,0 F/siltig sandig Lera 4 5A   

 1,0 - 1,5 siltig Lera, sandskikt ev. F/ 4 5A   

 1,5 - 2,2 siltig sandig Grus 2 3B   
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S► 13 0 - 0,4 F/Mulljord 1 6B   

S► 0,4 - 0,9 lerig grusig Sand ev. F/ 2 3B   

 0,9 - 1,0 siltig Lera 4 5A   

 1,0 - 2,0 sandig siltig Lermorän, siltig 4 5A   

    sandskikt     

 2,0 - 2,5 lerig grusig Sand 2 3B   

 

S► 14 0 - 0,3 F/Mulljord 1 6B   

S► 0,3 - 1,0 siltig Lermorän 4 5A   

 1,0 - 1,2 siltig Lermorän 4 5A   

 1,2 - 2,0 något grusig siltig Sand, lerskikt 2 3B   

 2,0 - 3,0 siltig grusig Sand, lerskikt 2 3B  stört 

 

15      0 - 0,3 F/Mulljord 1 6B   

S► 0,3 - 1,0 sandig siltig Lermorän 4 5A   

 1,0 - 1,6 sandig siltig Lermorän 4 5A   

 1,6 - 2,0 siltig Sand, lerskikt 2 3B   

 2,0 - 2,4 sandig siltig Lermorän 4 5A   

 2,4 - 3,0 siltig grusig Sand 2 3B   

 3,0 - 3,2 siltig grusig Sand 2 3B  stört 
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RADONANALYS - GJAB Besöksadress: Telefon: Plusgiro: 
Ideon Science Park, Beta 5 Scheelevägen 17 046-286 28 80 103 25 61-1 

223 70  LUND LUND Fax: Bankgiro: 
  046-286 28 81 5204-7297 

E-post: radonanalys@telia.com   Org. nr: 

www.radonanalys.se   55 65 48-9795 

2021-05-28        Sid 1(1) 

Rapport nr LE 21141   Till 

LL Geoteknik AB 

Att.: Lars Lind 

Råby 3014 

242 92 Hörby 

 

RESULTAT AV MARKRADONMÄTNING 

 MED SPÅRFILM I KANISTER 

 

Mätplats: Skogsgläntan fsk, Eslöv.(E123). 

Datum för ankomst och analys av filmer: 12/5-21 resp. 14/5-21. 

Jordart på mätplats: sasiLeMn(LE 10308), F/Sa(LE 10309). 

________________________________________________________________________ 

Detektor Mättid  Mätdjup Radonhalt  Anm.    

      nr      på djupet 1m 

 2021    (cm)    (kBq/m3)  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LE 10308 26/4-10/5     80      7,0 ± 1,4  Bh 2 

LE 10309       -“-      80    24,1 ± 3,2  Bh 3 
___________________________________________________________________________________________________________ 

Ovanstående mätresultat gäller under förutsättning att mätinstruktionen följts. 

 

Anm.: Enligt Boverkets rekommendationer för klassning av mark ur radonsynpunkt utgör 

mark, där radonhalten understiger 10 kBq/m3, lågriskmark. Mark med halter mellan 10 

och 50 kBq/m3 är normalriskmark och mark med halter över 50 kBq/m3 är högriskmark. 

Vid bedömning av mätresultat måste hänsyn tas till bl.a. årstid, jordart och 

grundvattennivå.  

 

Mätvärdena tyder på radonhalter i medeltal inom normalriskintervallet. Halten kan vara 

högre vid annan årstid med lägre grundvattennivå eller efter dränering. Det behövs 

radonskyddat byggande vid nybyggnation.  

 

Med hälsning   

 

Gilbert Jönsson, docent 
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MILJÖANALYSER JORD+SAMMANSTÄLLNING

SAMTLIGA  PROVER, FYLLNING, ORGANISKT OCH MINERALJORD 

Provpunkt Djup, m u my. Jordart

Arsenik As                

(mg/kg Ts)

Barium Ba                  

(mg/kg Ts)

Bly Pb          

(mg/kg Ts)

Kadmium Cd 

(mg/kg Ts)

Kobolt Co                   

(mg/kg Ts)

Koppar Cu                      

(mg/kg Ts)

Krom Cr                     

(mg/kg Ts)

Kvicksilver Hg                   

(mg/kg Ts)

Nickel Ni                      

(mg/kg Ts)

Vanadin V                

(mg/kg Ts)

Zink Zn        

(mg/kg Ts)

PAH-H                

(mg/kg Ts)

PAH-M               

(mg/kg Ts)

PAH-L                 

(mg/kg Ts)

2 0,2-1,0 sandig siltig Lermorän 6,7 76 12 0,1 9,1 16 26 0,023 22 28 51 0,055 0,0375 0,0225

3 0-0,4 F/Mulljord 2,4 41 9,9 0,1 3,7 5 9,3 0,014 6,7 13 37 0,055 0,0375 0,0225

3 0,4-1 F/Sand 0,95 14 3,6 0,1 1,7 1,5 5,1 0,0055 4,9 5,4 11 0,055 0,0375 0,0225

6 0,3-1 sandig siltig Lermorän 5 67 11 0,1 7,8 15 24 0,022 26 22 47 0,055 0,0375 0,0225

8 0,3-1 F/något mullhaltig sandig siltig Lera 5,1 73 47 0,23 9 33 22 0,029 25 30 87 0,56 0,5 0,0225

8 2,0-3,0 /något mullhaltig sandig siltig Lera 4,3 65 18 0,1 7,1 22 20 0,024 20 26 68 0,64 0,67 0,0225

9 0,3-1 sandig siltig Lermorän 7,7 62 15 0,1 7,3 13 21 0,027 20 24 52 0,055 0,0375 0,0225

10 0-0,3 Mulljord ev. F/ 5 70 19 0,24 7,9 10 19 0,024 14 25 57 0,055 0,0375 0,0225

10 0,3-1 sandig siltig Lermorän 6,8 72 14 0,1 7,5 14 26 0,028 23 27 59 0,055 0,0375 0,0225

12 0,2-1 F/siltig sandig Lera 4,1 54 11 0,1 10 16 15 0,03 18 22 45 0,055 0,0375 0,0225

13 0-0,4 F/Mulljord 3,5 58 15 0,1 5,1 8 14 0,027 9,6 22 57 0,055 0,0375 0,0225

13 0,4-1 lerig grusig Sand ev. F/ 4,8 36 10 0,1 4,8 7,2 14 0,016 12 19 29 0,055 0,0375 0,0225

14 0-0,3 F/Mulljord 5,2 55 17 0,1 5,7 10 15 0,025 11 20 56 0,055 0,0375 0,0225

14 0,3-1 siltig Lermorän 7,5 78 19 0,1 17 17 29 0,023 23 31 57 0,055 0,0375 0,0225

15 0,3-1 sandig siltig Lermorän 7,1 88 18 0,1 11 20 29 0,022 37 30 60 0,055 0,0375 0,0225

MRR enligt NV 10 - 20 0,2 - 40 40 0,1 35 - 120 0,5 2 0,6

KM enligt NV 10 200 50 0,8 15 80 80 0,25 40 100 250 1 3,5 3

MKM enligt NV 25 300 400 12 35 200 150 2,5 120 200 500 10 20 15

FA enligt Avfall Sverige 1000 50000 2500 1000 1000 2500 1000 50 1000 10000 2500 50 1000 1000

Antal 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 14 14 14

Min 1 14 4 0,10 1,7 2 5 0,006 5 5 11 0,055 0,0375 0,0225

Median 5 65 15 0,10 7,5 14 20 0,02 20 24 56 0,06 0,04 0,0225

Medel 5,1 61 16 0,1 7,6 14 19 0,02 18 23 52 0,1 0,1 0,0225

Max 7,7 88 47 0,24 17 33 29 0,03 37 31 87 0,64 0,67 0,0225

Anm 1. Mörkgrön färg Markerar att halten understiger MRR, eller KM när MRR saknas. Klassning MRR-massor. * klassning från PAH el metaller, se bilaga 1B

Grön färg Markerar att halten understiger KM. Klassning KM-massor.

Gul färg Markerar halt i intervallet KM-MKM. Klassning MKM-massor.

Orange färg Markerar halt i intervallet MKM-FA. Klassning IFA-massor.

Röd färg Markerar halt >FA. Klassning FA-massor.

Anm 2. Vid rapporterade "mindre än"värden har halva det utsvarade värdet här angetts, i ljusblå färg.

Prover av PQAB april 2021
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MILJÖANALYSER JORD+SAMMANSTÄLLNING

SAMTLIGA  PROVER, FYLLNING, ORGANISKT OCH MINERALJORD 

Jordprover-OLJA, av PQAB april 2021 (mg/kgTS).

Provpunkt nr Djup, m.u.my. Jordart Bensen Toluen Etylbensen Xylen

Alifater 

>C5-C8

Alifater 

>C8-C10

Alifater 

>C10-C12

Alifater 

>C12-C16

Alifater 

>C5-C16

Alifater 

>C16-C35

Aromater 

>C8-C10

Aromater 

>C10-C16

Aromater 

>C16-C35 Oljetyp ()

2 0,2-1,0 sandig siltig Lermorän < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0 < 9,0 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 Utgår

3 0-0,4 F/Mulljord < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0 < 9,0 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 Utgår

3 0,4-1 F/Sand < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0 < 9,0 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 Utgår

6 0,3-1 sandig siltig Lermorän < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0 < 9,0 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 Utgår

*8 0,3-1 F/något mullhaltig sandig siltig Lera < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0 < 9,0 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 Utgår

*8 2,0-3,0 /något mullhaltig sandig siltig Lera < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0 < 9,0 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 ospec

9 0,3-1 sandig siltig Lermorän < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0 < 9,0 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 Utgår

*10 0-0,3 Mulljord ev. F/ < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0 < 9,0 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 Utgår

10 0,3-1 sandig siltig Lermorän < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0 < 9,0 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 Utgår

12 0,2-1 F/siltig sandig Lera < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0 < 9,0 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 Utgår

13 0-0,4 F/Mulljord < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0 < 9,0 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 Utgår

13 0,4-1 lerig grusig Sand ev. F/ < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0 < 9,0 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 Utgår

14 0-0,3 F/Mulljord < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0 < 9,0 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 Utgår

*14 0,3-1 siltig Lermorän < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0 < 9,0 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 Utgår

*15 0,3-1 sandig siltig Lermorän < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0 < 9,0 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 Utgår

min <0,0035 <0,10 <0,10 <0,10 <5,0 <3,0 <5,0 <5,0 <9 <10 <4,0 <0,90 < 0,50 -

max 0,000 <0,10 <0,10 <0,10 <5,0 <3,0 <5,0 <5,0 <20 10 <4,0 <0,90 < 0,50 -

Antal 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 -

NV-KM 0,012 10 10 10 25 25 100 100 100 100 10 3 10 -

NV-MKM 0,04 40 50 50 150 120 500 500 500 1000 50 15 30 -

FA 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 10000 - 10000 1000 1000 1000 -

* klassning från PAH el metaller, se bilaga 1A Anm 1. Mörkgrön färg Markerar att halten understiger MRR när normal detektionsgräns understigs (<-värden). Klassning MRR-massor.
Grön färg Markerar att halten understiger KM. Klassning KM-massor.
Gul färg Markerar halt i intervallet KM-MKM. Klassning MKM-massor.
Orange färg Markerar halt i intervallet MKM-FA. Klassning IFA-massor.
Röd färg Markerar halt >FA. Klassning FA-massor.

Anm 2. Färg och klassificering för asfalt enligt Bilaga 1A.
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-21-SL-085204-01

EUSELI2-00878574
Í%SQbÂÂn-V(Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

E123 Eslöv Skogsgläntan

PQ Geoteknik & Miljö AB

Benjamin Bjerg

Järngatan 33

234 35 LOMMA

Kundnummer: SL8437711

Provbeskrivning:

177-2021-05050281Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0-0,2

BB

Provet ankom:

JordMatris:

2021-05-04

Utskriftsdatum: 2021-05-11

2021-05-04Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 2

Provtagningsplats: Skogsgläntan

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%85.1Torrsubstans b)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen b)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen b)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen b)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen b)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX b)Beräknad från analyserad 

halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 b)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 b)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 b)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 b)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 b)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 b)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 b)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener b)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener b)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 b)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 b)*

UtgårOljetyp > C10 b)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen b)SS-ISO 18287:2008, mod30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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mg/kg Ts< 0.030Naftalen b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen b)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren b)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 b)Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<2.0Aldrin a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<2.0Dieldrin a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<2.0Aldrin/ Dieldrin (sum) a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Chlordane, alpha- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Chlordane, gamma- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Chlordane (sum) a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0DDD, o,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0DDD, p,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0DDE, o,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts1.5DDE, p,p’- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0DDT, o,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts5.4DDT, p,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts8.9DDT (sum) a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<2.0Dichloroaniline, 3,4- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<2.0Endosulfan, alpha- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<2.0Endosulfan, beta- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Endosulfansulfate a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<2.5Endosulfan (sum) a)J. of Chromatogr. A, 1217 25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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(2010) 2933–2939 mod.

µg/kg Ts<2.0Endrin a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0HCH, alpha- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0HCH, beta- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0HCH, delta- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0HCH, gamma- (Lindane) a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Heptachlor a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Heptachlorepoxide, cis- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Heptachlorepoxide, trans- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Hexachlorobenzene a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Pentachloroaniline a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Quintozene a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Pentachloroaniline/Quintozene a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Pentachlorobenzene a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

mg/kg Ts4.7Arsenik As b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17294-2:2016

25%

mg/kg Ts61Barium Ba b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts19Bly Pb b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.22Kadmium Cd b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts7.8Kobolt Co b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts11Koppar Cu b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts19Krom Cr b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.029Kvicksilver Hg b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

20%

mg/kg Ts15Nickel Ni b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts24Vanadin V b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts55Zink Zn b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1977

b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 3 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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Denna rapport är elektroniskt signerad.

Frida Svensson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 4 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

E123 Eslöv Skogsgläntan

PQ Geoteknik & Miljö AB

Benjamin Bjerg

Järngatan 33

234 35 LOMMA

Kundnummer: SL8437711

Provbeskrivning:

177-2021-05050285Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0-0,3

BB

Provet ankom:

JordMatris:

2021-05-04

Utskriftsdatum: 2021-05-11

2021-05-04Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 6

Provtagningsplats: Skogsgläntan

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%84.2Torrsubstans b)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen b)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen b)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen b)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen b)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX b)Beräknad från analyserad 

halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 b)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 b)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 b)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 b)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 b)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 b)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 b)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener b)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener b)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 b)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 b)*

UtgårOljetyp > C10 b)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen b)SS-ISO 18287:2008, mod30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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mg/kg Ts< 0.030Naftalen b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen b)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren b)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 b)Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<2.0Aldrin a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<2.0Dieldrin a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<2.0Aldrin/ Dieldrin (sum) a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Chlordane, alpha- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Chlordane, gamma- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Chlordane (sum) a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0DDD, o,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts1.1DDD, p,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0DDE, o,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts4.4DDE, p,p’- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0DDT, o,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts9.4DDT, p,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts16DDT (sum) a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<2.0Dichloroaniline, 3,4- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<2.0Endosulfan, alpha- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<2.0Endosulfan, beta- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Endosulfansulfate a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<2.5Endosulfan (sum) a)J. of Chromatogr. A, 1217 25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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(2010) 2933–2939 mod.

µg/kg Ts<2.0Endrin a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0HCH, alpha- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0HCH, beta- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0HCH, delta- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0HCH, gamma- (Lindane) a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Heptachlor a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Heptachlorepoxide, cis- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Heptachlorepoxide, trans- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Hexachlorobenzene a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Pentachloroaniline a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Quintozene a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Pentachloroaniline/Quintozene a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Pentachlorobenzene a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

mg/kg Ts4.1Arsenik As b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17294-2:2016

25%

mg/kg Ts64Barium Ba b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts18Bly Pb b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.21Kadmium Cd b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts7.5Kobolt Co b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts12Koppar Cu b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts19Krom Cr b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.029Kvicksilver Hg b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

20%

mg/kg Ts13Nickel Ni b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts24Vanadin V b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts48Zink Zn b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1977

b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 3 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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Denna rapport är elektroniskt signerad.

Frida Svensson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 4 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

E123 Eslöv Skogsgläntan

PQ Geoteknik & Miljö AB

Benjamin Bjerg

Järngatan 33

234 35 LOMMA

Kundnummer: SL8437711

Provbeskrivning:

177-2021-05050289Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0-0,3

BB

Provet ankom:

JordMatris:

2021-05-04

Utskriftsdatum: 2021-05-11

2021-05-04Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 9

Provtagningsplats: Skogsgläntan

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%84.6Torrsubstans b)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen b)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen b)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen b)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen b)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX b)Beräknad från analyserad 

halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 b)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 b)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 b)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 b)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 b)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 b)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 b)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener b)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener b)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 b)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 b)*

UtgårOljetyp > C10 b)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen b)SS-ISO 18287:2008, mod30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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mg/kg Ts< 0.030Naftalen b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen b)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren b)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 b)Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<2.0Aldrin a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<2.0Dieldrin a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<2.0Aldrin/ Dieldrin (sum) a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Chlordane, alpha- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Chlordane, gamma- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Chlordane (sum) a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0DDD, o,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0DDD, p,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0DDE, o,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0DDE, p,p’- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0DDT, o,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts2.3DDT, p,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts4.8DDT (sum) a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<2.0Dichloroaniline, 3,4- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<2.0Endosulfan, alpha- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<2.0Endosulfan, beta- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Endosulfansulfate a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<2.5Endosulfan (sum) a)J. of Chromatogr. A, 1217 25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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(2010) 2933–2939 mod.

µg/kg Ts<2.0Endrin a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0HCH, alpha- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0HCH, beta- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0HCH, delta- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0HCH, gamma- (Lindane) a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Heptachlor a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Heptachlorepoxide, cis- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Heptachlorepoxide, trans- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Hexachlorobenzene a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Pentachloroaniline a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Quintozene a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Pentachloroaniline/Quintozene a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Pentachlorobenzene a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

mg/kg Ts4.7Arsenik As b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17294-2:2016

25%

mg/kg Ts60Barium Ba b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts17Bly Pb b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.20Kadmium Cd b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts5.8Kobolt Co b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts11Koppar Cu b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts18Krom Cr b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.029Kvicksilver Hg b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

20%

mg/kg Ts14Nickel Ni b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts23Vanadin V b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts56Zink Zn b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1977

b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 3 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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Denna rapport är elektroniskt signerad.

Frida Svensson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 4 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-21-SL-085207-01
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

E123 Eslöv Skogsgläntan

PQ Geoteknik & Miljö AB

Benjamin Bjerg

Järngatan 33

234 35 LOMMA

Kundnummer: SL8437711

Provbeskrivning:

177-2021-05050293Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0-0,2

BB

Provet ankom:

JordMatris:

2021-05-04

Utskriftsdatum: 2021-05-11

2021-05-04Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 12

Provtagningsplats: Skogsgläntan

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%83.6Torrsubstans b)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen b)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen b)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen b)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen b)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX b)Beräknad från analyserad 

halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 b)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 b)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 b)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 b)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 b)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 b)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 b)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener b)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener b)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 b)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 b)*

UtgårOljetyp > C10 b)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen b)SS-ISO 18287:2008, mod30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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mg/kg Ts< 0.030Naftalen b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen b)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren b)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 b)Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<2.0Aldrin a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<2.0Dieldrin a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<2.0Aldrin/ Dieldrin (sum) a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Chlordane, alpha- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Chlordane, gamma- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Chlordane (sum) a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0DDD, o,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0DDD, p,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0DDE, o,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts1.1DDE, p,p’- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0DDT, o,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0DDT, p,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts3.6DDT (sum) a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<2.0Dichloroaniline, 3,4- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<2.0Endosulfan, alpha- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<2.0Endosulfan, beta- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Endosulfansulfate a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<2.5Endosulfan (sum) a)J. of Chromatogr. A, 1217 25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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(2010) 2933–2939 mod.

µg/kg Ts<2.0Endrin a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0HCH, alpha- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0HCH, beta- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0HCH, delta- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0HCH, gamma- (Lindane) a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Heptachlor a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Heptachlorepoxide, cis- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Heptachlorepoxide, trans- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Hexachlorobenzene a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Pentachloroaniline a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Quintozene a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Pentachloroaniline/Quintozene a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Pentachlorobenzene a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

mg/kg Ts4.3Arsenik As b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17294-2:2016

25%

mg/kg Ts75Barium Ba b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts17Bly Pb b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts5.1Kobolt Co b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts7.3Koppar Cu b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts16Krom Cr b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.027Kvicksilver Hg b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

20%

mg/kg Ts11Nickel Ni b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts28Vanadin V b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts55Zink Zn b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1977

b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 3 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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Denna rapport är elektroniskt signerad.

Frida Svensson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 4 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051
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EUSELI2-00878574
Í%SQbÂÂn-ZLÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

E123 Eslöv Skogsgläntan

PQ Geoteknik & Miljö AB

Benjamin Bjerg

Järngatan 33

234 35 LOMMA

Kundnummer: SL8437711

Provbeskrivning:

177-2021-05050299Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0-0,3

BB

Provet ankom:

JordMatris:

2021-05-04

Utskriftsdatum: 2021-05-11

2021-05-04Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 15

Provtagningsplats: Skogsgläntan

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%83.1Torrsubstans b)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen b)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen b)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen b)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen b)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX b)Beräknad från analyserad 

halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 b)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 b)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 b)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 b)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 b)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 b)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 b)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener b)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener b)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 b)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 b)*

UtgårOljetyp > C10 b)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.040Benso(b,k)fluoranten b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen b)SS-ISO 18287:2008, mod30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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mg/kg Ts< 0.030Naftalen b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen b)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren b)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.041Fluoranten b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.037Pyren b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.12Summa PAH med medelhög molekylvikt b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.13Summa PAH med hög molekylvikt b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.12Summa cancerogena PAH b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.18Summa övriga PAH b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.30Summa totala PAH16 b)Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<2.0Aldrin a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<2.0Dieldrin a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<2.0Aldrin/ Dieldrin (sum) a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Chlordane, alpha- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Chlordane, gamma- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Chlordane (sum) a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0DDD, o,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0DDD, p,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0DDE, o,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts2.3DDE, p,p’- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0DDT, o,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts4.1DDT, p,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts8.4DDT (sum) a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<2.0Dichloroaniline, 3,4- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<2.0Endosulfan, alpha- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<2.0Endosulfan, beta- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Endosulfansulfate a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<2.5Endosulfan (sum) a)J. of Chromatogr. A, 1217 25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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(2010) 2933–2939 mod.

µg/kg Ts<2.0Endrin a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0HCH, alpha- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0HCH, beta- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0HCH, delta- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0HCH, gamma- (Lindane) a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Heptachlor a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Heptachlorepoxide, cis- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Heptachlorepoxide, trans- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Hexachlorobenzene a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Pentachloroaniline a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Quintozene a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Pentachloroaniline/Quintozene a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Pentachlorobenzene a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

mg/kg Ts3.7Arsenik As b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17294-2:2016

25%

mg/kg Ts58Barium Ba b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts15Bly Pb b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts5.6Kobolt Co b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts12Koppar Cu b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts18Krom Cr b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.029Kvicksilver Hg b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

20%

mg/kg Ts12Nickel Ni b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts22Vanadin V b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts47Zink Zn b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1977

b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 3 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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Denna rapport är elektroniskt signerad.

Frida Svensson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 4 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-21-SL-082424-01

EUSELI2-00878574
Í%SQbÂÂmY0+Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

E123 Eslöv Skogsgläntan

PQ Geoteknik & Miljö AB

Benjamin Bjerg

Järngatan 33

234 35 LOMMA
Kundnummer: SL8437711

Provbeskrivning:

177-2021-05050282Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0,2-1,0

BB

Provet ankom:

JordMatris:

2021-05-04

Utskriftsdatum: 2021-05-07

2021-05-04Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 2

Provtagningsplats: Skogsgläntan

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%83.8Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts6.7Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17294-2:2016

25%

mg/kg Ts76Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts12Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts9.1Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts16Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts26Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.023Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

20%

mg/kg Ts22Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts28Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts51Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-21-SL-082332-01

EUSELI2-00878574
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

E123 Eslöv Skogsgläntan

PQ Geoteknik & Miljö AB

Benjamin Bjerg

Järngatan 33

234 35 LOMMA
Kundnummer: SL8437711

Provbeskrivning:

177-2021-05050283Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0-0,4

BB

Provet ankom:

JordMatris:

2021-05-04

Utskriftsdatum: 2021-05-07

2021-05-04Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 3

Provtagningsplats: Skogsgläntan

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%87.8Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts2.4Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17294-2:2016

25%

mg/kg Ts41Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts9.9Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts3.7Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts5.0Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts9.3Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.014Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

20%

mg/kg Ts6.7Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts13Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts37Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

E123 Eslöv Skogsgläntan

PQ Geoteknik & Miljö AB

Benjamin Bjerg

Järngatan 33

234 35 LOMMA
Kundnummer: SL8437711

Provbeskrivning:

177-2021-05050284Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0,4-1

BB

Provet ankom:

JordMatris:

2021-05-04

Utskriftsdatum: 2021-05-07

2021-05-04Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 3

Provtagningsplats: Skogsgläntan

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%88.2Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 2.1Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17294-2:2016

25%

mg/kg Ts14Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts3.6Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts1.7Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts1.5Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts5.1Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.011Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

20%

mg/kg Ts4.9Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts5.4Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts11Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58

2194 ( 2864 )



AR-21-SL-082337-01

Í%SQbÂÂmW[iÎ

EUSELI2-00878574

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

E123 Eslöv Skogsgläntan

PQ Geoteknik & Miljö AB

Benjamin Bjerg

Järngatan 33

234 35 LOMMA
Kundnummer: SL8437711

Provbeskrivning:

177-2021-05050286Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0,3-1

BB

Provet ankom:

JordMatris:

2021-05-04

Utskriftsdatum: 2021-05-10

2021-05-04Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 6

Provtagningsplats: Skogsgläntan

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%83.1Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts5.0Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17294-2:2016

25%

mg/kg Ts67Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts11Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts7.8Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts15Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts24Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.022Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

20%

mg/kg Ts26Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts22Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts47Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-21-SL-082335-01

EUSELI2-00878574
Í%SQbÂÂmWYWÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

E123 Eslöv Skogsgläntan

PQ Geoteknik & Miljö AB

Benjamin Bjerg

Järngatan 33

234 35 LOMMA
Kundnummer: SL8437711

Provbeskrivning:

177-2021-05050287Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0,3-1

BB

Provet ankom:

JordMatris:

2021-05-04

Utskriftsdatum: 2021-05-07

2021-05-04Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 8

Provtagningsplats: Skogsgläntan

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%75.6Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts0.079Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.072Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.16Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.092Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.068Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.089Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.20Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.18Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.075Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.50Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.56Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.49Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.62Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts1.1Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts5.1Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17294-2:2016

25%

mg/kg Ts73Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts47Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.23Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts9.0Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts33Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts22Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.029Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

20%

mg/kg Ts25Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts30Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts87Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-21-SL-082250-01

EUSELI2-00878574
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

E123 Eslöv Skogsgläntan

PQ Geoteknik & Miljö AB

Benjamin Bjerg

Järngatan 33

234 35 LOMMA
Kundnummer: SL8437711

Provbeskrivning:

177-2021-05050288Provnummer: Djup (m)

Provtagare

2,0-3,0

BB

Provet ankom:

JordMatris:

2021-05-04

Utskriftsdatum: 2021-05-07

2021-05-04Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 8

Provtagningsplats: Skogsgläntan

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%70.4Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

ospecOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts0.10Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.096Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.18Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.099Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.069Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58

2202 ( 2864 )



AR-21-SL-082250-01

Í%SQbÂÂmUEaÎ

EUSELI2-00878574

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.14Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.27Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.23Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.077Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.67Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.64Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.56Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.79Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts1.4Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts4.3Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17294-2:2016

25%

mg/kg Ts65Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts18Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts7.1Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts22Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts20Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.024Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

20%

mg/kg Ts20Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts26Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts68Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-21-SL-082243-01

EUSELI2-00878574
Í%SQbÂÂmU<wÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

E123 Eslöv Skogsgläntan

PQ Geoteknik & Miljö AB

Benjamin Bjerg

Järngatan 33

234 35 LOMMA
Kundnummer: SL8437711

Provbeskrivning:

177-2021-05050290Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0,3-1

BB

Provet ankom:

JordMatris:

2021-05-04

Utskriftsdatum: 2021-05-07

2021-05-04Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 9

Provtagningsplats: Skogsgläntan

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%83.6Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts7.7Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17294-2:2016

25%

mg/kg Ts62Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts15Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts7.3Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts13Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts21Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.027Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

20%

mg/kg Ts20Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts24Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts52Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-21-SL-082241-01

EUSELI2-00878574
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

E123 Eslöv Skogsgläntan

PQ Geoteknik & Miljö AB

Benjamin Bjerg

Järngatan 33

234 35 LOMMA
Kundnummer: SL8437711

Provbeskrivning:

177-2021-05050291Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0-0,3

BB

Provet ankom:

JordMatris:

2021-05-04

Utskriftsdatum: 2021-05-07

2021-05-04Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 10

Provtagningsplats: Skogsgläntan

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%86.1Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts5.0Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17294-2:2016

25%

mg/kg Ts70Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts19Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.24Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts7.9Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts10Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts19Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.024Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

20%

mg/kg Ts14Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts25Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts57Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

E123 Eslöv Skogsgläntan

PQ Geoteknik & Miljö AB

Benjamin Bjerg

Järngatan 33

234 35 LOMMA
Kundnummer: SL8437711

Provbeskrivning:

177-2021-05050292Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0,3-1

BB

Provet ankom:

JordMatris:

2021-05-04

Utskriftsdatum: 2021-05-07

2021-05-04Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 10

Provtagningsplats: Skogsgläntan

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%84.1Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts6.8Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17294-2:2016

25%

mg/kg Ts72Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts14Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts7.5Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts14Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts26Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.028Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

20%

mg/kg Ts23Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts27Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts59Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-21-SL-082405-01
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

E123 Eslöv Skogsgläntan

PQ Geoteknik & Miljö AB

Benjamin Bjerg

Järngatan 33

234 35 LOMMA
Kundnummer: SL8437711

Provbeskrivning:

177-2021-05050294Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0,2-1

BB

Provet ankom:

JordMatris:

2021-05-04

Utskriftsdatum: 2021-05-07

2021-05-04Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 12

Provtagningsplats: Skogsgläntan

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%87.0Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts4.1Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17294-2:2016

25%

mg/kg Ts54Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts11Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts10Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts16Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts15Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.030Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

20%

mg/kg Ts18Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts22Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts45Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-21-SL-082247-01

EUSELI2-00878574
Í%SQbÂÂmU@4Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

E123 Eslöv Skogsgläntan

PQ Geoteknik & Miljö AB

Benjamin Bjerg

Järngatan 33

234 35 LOMMA
Kundnummer: SL8437711

Provbeskrivning:

177-2021-05050295Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0-0,4

BB

Provet ankom:

JordMatris:

2021-05-04

Utskriftsdatum: 2021-05-07

2021-05-04Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 13

Provtagningsplats: Skogsgläntan

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%84.4Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts3.5Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17294-2:2016

25%

mg/kg Ts58Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts15Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts5.1Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts8.0Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts14Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.027Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

20%

mg/kg Ts9.6Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts22Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts57Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-21-SL-082245-01

EUSELI2-00878574
Í%SQbÂÂmU>"Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

E123 Eslöv Skogsgläntan

PQ Geoteknik & Miljö AB

Benjamin Bjerg

Järngatan 33

234 35 LOMMA
Kundnummer: SL8437711

Provbeskrivning:

177-2021-05050296Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0,4-1

BB

Provet ankom:

JordMatris:

2021-05-04

Utskriftsdatum: 2021-05-07

2021-05-04Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 13

Provtagningsplats: Skogsgläntan

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%82.3Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts4.8Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17294-2:2016

25%

mg/kg Ts36Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts10Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts4.8Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts7.2Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts14Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.016Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

20%

mg/kg Ts12Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts19Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts29Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-21-SL-082244-01

EUSELI2-00878574
Í%SQbÂÂmU=ÄÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

E123 Eslöv Skogsgläntan

PQ Geoteknik & Miljö AB

Benjamin Bjerg

Järngatan 33

234 35 LOMMA
Kundnummer: SL8437711

Provbeskrivning:

177-2021-05050297Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0-0,3

BB

Provet ankom:

JordMatris:

2021-05-04

Utskriftsdatum: 2021-05-07

2021-05-04Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 14

Provtagningsplats: Skogsgläntan

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%89.1Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts5.2Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17294-2:2016

25%

mg/kg Ts55Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts17Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts5.7Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts10Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts15Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.025Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

20%

mg/kg Ts11Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts20Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts56Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

E123 Eslöv Skogsgläntan

PQ Geoteknik & Miljö AB

Benjamin Bjerg

Järngatan 33

234 35 LOMMA
Kundnummer: SL8437711

Provbeskrivning:

177-2021-05050298Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0,3-1

BB

Provet ankom:

JordMatris:

2021-05-04

Utskriftsdatum: 2021-05-07

2021-05-04Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 14

Provtagningsplats: Skogsgläntan

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%82.0Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts7.5Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17294-2:2016

25%

mg/kg Ts78Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts19Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts17Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts17Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts29Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.023Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

20%

mg/kg Ts23Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts31Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts57Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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Fax:      +46 10 490 8051

AR-21-SL-082339-01

EUSELI2-00878574
Í%SQbÂÂmW]{Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

E123 Eslöv Skogsgläntan

PQ Geoteknik & Miljö AB

Benjamin Bjerg

Järngatan 33

234 35 LOMMA
Kundnummer: SL8437711

Provbeskrivning:

177-2021-05050300Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0,3-1

BB

Provet ankom:

JordMatris:

2021-05-04

Utskriftsdatum: 2021-05-07

2021-05-04Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 15

Provtagningsplats: Skogsgläntan

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%83.5Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts7.1Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17294-2:2016

25%

mg/kg Ts88Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts18Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts11Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts20Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts29Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.022Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

20%

mg/kg Ts37Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts30Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts60Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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Figur 1. Flygbild över Allmänningen, Eslövs kommun. 
Stadens vattentorn ses i den norra delen av området. 

Inventering av fladdermöss inom Eslövs Allmänning,  

Eslövs kommun 

 
Sammanfattning 

 

Fladdermusfaunan inom Allmänningen har dokumenterats under två perioder, juli (yngelperioden) och 
augusti (parnings- och flyttningsperioden). Totalt noterades 4 fladdermusarter inom området, nordisk 
fladdermus, långörad fladdermus, dvärgfladdermus och gråskimlig fladdermus. Nordisk fladdermus var 
den klart dominerande arten under båda perioderna. Yngelplatsen var troligen förlagd utanför 
området. Den långörade fladdermusen noterades med färre individer men bedöms ha ynglat inom 
området. Dvärgfladdermusen representerades av 2 st. revirhävdande hannar med harem under 
parningsperioden, medan den gråskimliga fladdermusen var en tillfällig besökare. 

Vi förordar att man frångår principen om fri utveckling i skötseln av området. För att gynna den 
biologiska mångfalden, inklusive fladdermöss och fåglar, måste man börja gallra området och därmed 
öka solinstrålningen. Frihuggning av de gamla ekarna är en annan nödvändig skötselåtgärd. 

 

 

 

Bakgrund 

På uppdrag av Eslövs kommun (kontaktperson: Birgitta Karlsson) har vi inventerat 
fladdermöss inom Eslövs Allmänning, ett centralt beläget naturområde i Eslövs tätort (fig. 1). 

I uppdraget ingick att dokumen-
tera fladdermusfaunan, dels 
under yngelperioden i juli 
månad och dels under augusti 
då parning och flyttning pågår. 

Vegetationen i området utgörs 
av ädellövskog, dominerad av 
ek med inslag av ask och alm. 
Buskskiktet är delvis tämligen 
tätt, bestående av hassel, hag-
torn, slån och nypon. Väster om 
skogen utbreder sig öppna 
gräsytor med enstaka buskar. I 
norra delen av området ligger 
stadens vattentorn (fig. 1). 

 

Metodik 

Allmänningen inventerades den 
2 och 7 juli samt 18 och 19 
augusti, vid samtliga tillfällen 
under bra väderleksförhållan-
den.  
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Vid inventeringen av fladdermössen har vi använt oss av ultraljudsdetektorer, D 240X 
(Pettersson Elektronik AB), utrustade med ”time expansion”. Systemet med ”time expansion” 
innebär att den inkommande ljudsignalen spelas upp med reducerad hastighet, i det här fallet 
10 ggr. Inspelningarna kan analyseras i ljudprogram, i vårt fall BatSound (Pettersson 
Elektronik AB). Utnyttjandet av ”time expansion” ger också längre räckvidder än med det 
ordinarie heterodynsystemet.  

 

Resultat 

Totalt noterades 4 olika fladdermusarter, varav nordisk fladdermus (Eptesicus nilssonii) var 
den klart dominerande vid samtliga inventeringstillfällen (tab. 1). Störst antal observerades 
jaga kring vattentornet (fig. 2). Andra viktiga näringssöksområden var gläntan sydost 
vattentornet samt längs stigarna och skogens västra bryn (fig. 1). Närvaron av nordisk 
fladdermus inom Allmänningen under reproduktionstiden tyder på att det rör sig om en 
yngelkoloni. Eftersom arten föredrar att yngla i byggnader ligger troligen reproduktionsplat-
sen utanför Allmänningen. 

Den andra stationära arten inom området är långörad fladdermus (Plecotus auritus) (tab. 1). 
Dess dagtillhåll utgörs vanligen av håligheter i träd. Med hänsyn till att arten ofta bildar små 
yngelkolonier har den troligen reproducerat sig inom området. 

Dvärgfladdermusen (Pipistrellus pygmaeus) representerades av 2 st. hannar, som hade 
etablerat var sitt parningsrevir, den ene vid infarten till vattentornet, den andre i nordvästra 
delen av skogen.  

Den gråskimliga fladdermusen (Vespertilio murinus) var en tillfällig besökare i området. 
Arten jagar över stora områden. Den ynglar vanligen i byggnader i det öppna 
jordbrukslandskapet medan parningsområdet är förlagt till tätorterna. 

 

Tabell 1. Antalet noterade fladdermöss inom Eslövs Allmänning, Eslövs kommun under 2008. 

Datum Nordisk 
fladdermus 

Långörad 
fladdermus 

Dvärgfladder-
mus 

Gråskimlig 
fladdermus 

2.7 11-20 2-5 1 1 

10.7 11-20 2-5 2  

18.8 11-20 2-5 2-5 1 

19.8 11-20 2-5 2-5  

 

 

Åtgärder för att främja fladdermössen inom Allmänningen 

Totalt omfattar Allmänningen ca 7 ha, varav den södra hälften utgörs av ett naturreservat, 
bildat redan 1919. Den norra delen av området är parkmark, som har fått utvecklas fritt liksom 
reservatet. Enda skötselåtgärden har varit att hålla stigarna öppna. 

Skötselprincipen om fri utveckling av ett skogsområde var från början tänkt att tillämpas på 
skogar där de naturliga störningarna i form av stormar, bränder, skogsbete mm stod för 
”gallringen”. I Sverige kom tyvärr ”fri utveckling” att tillämpas på alla typer av skogar, 
inklusive kulturskogar utan några påtagliga störningar. Eftersom Naturvårdsverket 
rekommenderade skötselmodellen fick den stor spridning med början under 1980-talet.  
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I frånvaro av en störningsregim leder ”fri utveckling” till en igenväxning av en skog. 
Igenväxningen leder i sin tur till minskad solinstrålning med påföljd att den biologiska 
mångfalden minskar. Ett bra exempel är Dalby Söderskog där antalet kärlväxter minskat med 
mer än hälften. Människans påverkan på landskapet genom årtusenden har gynnat 
öppenmarksarter medan arter knutna till den tätare skogen har missgynnats. Av detta kan vi 
dra en viktig slutsats. Merparten av våra växt- och djurarter som finns idag är knutna och 
anpassade till de öppna och halvöppna markerna. 

”Fri utveckling” bygger också på en myt att vegetation som inte är påverkad av människan 
har ett högre naturvärde. Även om man inte kunde återskapa urskogar skulle man ändå kunna 
skapa skogar som liknade dessa.  

För att gynna insektsfaunan och därmed också fågel- och fladdermusfaunan inom 
Allmänningen måste man börja gallra, både i busk- och trädskiktet. Gallringen bör utföras så 
att man skapar variation i tätheten av vegetationen, öppningar resp. tätare buskage. Däremot 
får inga gallringar göras i brynet längs skogens västra begränsning, eftersom en ökad 
vindexponering påverkar mikroklimatet negativt i skogen. Många av de gamla ekarna är 
också i starkt behov av att frihuggas. Eken är det trädslag som lättast skadas av tätt 
intillväxande träd, s.k. ”piskare”. Genom att frihugga ekarna förlänger man också livet på 
dessa. 

 

 

 

 
 

 

 

Figur 2. Jaktområde för nordisk fladdermus 
(Eptesicus nilssonii) inom Allmänningen, 
Eslövs kommun. 
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Skuggstudie 

Ny förskola vid Eslövs allmänning 
Syftet med skuggstudien är att visa vilken skuggpåverkan som den nya planerade 

byggnaden har på skogsbrynet. 

Figur 1. Vy från söder över befintlig förskola med skogsbrynet i bakgrunden. 

I skuggstudien har den nya förskolan placerats så nära skogsbrynet som är möjligt 

utifrån detaljplanens planbestämmelse för placering ”Huvudbyggnad ska placeras 

minst 5,0 meter från användningsgräns för skola”. Skuggstudien utgår således från 

en placering av förskolan så nära naturreservatet som är möjligt enligt 

detaljplanens bestämmelser. Den faktiska skuggpåverkan som uppstår på 

skogsbrynet beror på byggnadens slutliga placering. 

Efterföljande bilder redovisar skuggbildning från befintlig förskolebyggnad 

respektive för föreslagen förskolebyggnad. Blå linje i bilderna motsvarar 

skogsbrynets ungefärliga avgränsning i markplan. 

Skuggstudien redovisar skuggpåverkan för fyra dagar på året, vid fyra tidpunkter 

vardera - klockan 09.00, 12.00, 15.00 och 18.00. 

Dagarna som visas är: 

- vårdagjämning 20 mars 

- sommarsolstånd 21 juni 

- höstdagjämning 22 september 

- vintersolstånd 21 dec 

Utifrån att skuggbildningen har studerats i 3D-modellen, där efterföljande bilder är 

tagna ifrån, kan det konstateras följande: 

 Skogsbrynet är helt solbelyst fram till klockan 15 under perioden 20 mars till 

och med 18 september. 

 Skogsbrynet är helt solbelyst fram till klockan 18 under perioden 13 maj till 

och med 1 augusti.  
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Vårdagjämning 20 mars 

Kl. 09.00 

Befintlig byggnad    

 

 

Planerad byggnad 
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Kl. 12.00 

Befintlig byggnad    

 

 

Planerad byggnad 
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Kl. 15.00 

Befintlig byggnad    

 

 

Planerad byggnad 
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Kl. 18.00 

0Befintlig byggnad    

 

 

Planerad byggnad 
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Sommarsolstånd 21 juni 

Kl. 09.00 

Befintlig byggnad    

 

 

Planerad byggnad 
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Kl. 12.00 

Befintlig byggnad    

 

 

Planerad byggnad 
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Kl. 15.00 

Befintlig byggnad    

 

 

Planerad byggnad 
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Kl. 18.00 

Befintlig byggnad    

 

 

Planerad byggnad 
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Höstdagjämning 22 september 

Kl. 09.00 

Befintlig byggnad    

 

 

Planerad byggnad 
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Kl. 12.00 

Befintlig byggnad    

 

 

Planerad byggnad 
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Kl. 15.00 

Befintlig byggnad  

 

 

Planerad byggnad 
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Kl. 18.00 

Befintlig byggnad    

 

 

Planerad byggnad 
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Vintersolstånd 21 december 

Kl. 09.00 

Befintlig byggnad    

 

 

Planerad byggnad 
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Kl. 12.00 

Befintlig byggnad    

 

 

Planerad byggnad 
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Kl. 15.00 

Befintlig byggnad    

 

 

Planerad byggnad 
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Kl. 18.00 

Befintlig byggnad    

 

 

Planerad byggnad 
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Medverkande 
Miljö och Samhällsbyggnad har tagit fram 3D-modellen och 

Kommunledningskontoret har sammanställt skuggstudien.  
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Bedömning av en detaljplans påverkan på 
naturvärden på fastigheten Eslöv 53:4 

Bakgrund 
Eslövs kommun håller på att utforma en detaljplan för del av fastigheten Eslöv 53:4, förskolan 

Skogsgläntan, med avsikt att bygga en ny, permanent förskola på platsen. 

Kommunen har uppdragit åt Ekologigruppen AB att bedöma den föreslagna detaljplanens 

påverkan på fladdermöss och övriga naturvärden som kan förekomma inom eller intill 

detaljplaneområdet, med fokus på det skogsbryn som ligger i nordost och är en del av 

naturreservatet Allmänningen (figur 1). 

 

Figur 1. Flygfoto över skogsbrynet som angränsar till detaljplaneområdet (fotot taget av Eslövs kommun). 

Metod 
Bedömningen har utförts av Emil Åsegård, naturvårdsbiolog på Ekologigruppen AB. Emil har 

mångårig erfarenhet av naturvärdesbedömningar i många olika naturmiljöer där perspektiv för all 

biologisk mångfald beaktas. 

Bedömningen utgår från de underlag som har tillhandahållits från kommunen (Tabell 1), 

genomsökning efter information i tillgängliga databaser om naturvärden, vetenskaplig litteratur och 

egen kunskap och beprövad erfarenhet. 

Inget fältbesök har utförts i samband med bedömningen, men Emil har besökt området tidigare 

och har en viss bild av platsens utseende. 

Tabell 1. Underlag som använts i bedömningen 

Titel Utgivare datum  

Skuggstudie – Utkast Eslövs kommun 2021-11-04  

Plankarta – Granskningshandling Eslövs kommun 2021-06-08  

Inventering av fladdermöss inom 
Eslövs Allmänning, Eslövs kommun 

Naturvårdskonsult 
Gerell 

2008-08-22  

Artportalen (sökområde 
Allmänningen med omnejd, period 
1990-2021) 

Artdatabanken 2021-11-08  

Skötselplan för naturreservatet 
Eslövs allmänning 

Eslöv kommun 2010  
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Beskrivning av kända arter och biotoper 
Fladdermöss 

Fladdermöss har en särskild ställning inom naturvården eftersom de har en strikt fridlysning och är 

känsliga för störningar och med många rödlistade arter. Från kommunens fladdermusinventering av 

Gerell 2008 framgår att fyra arter är kända från Allmänningen: nordisk fladdermus, dvärgpipistrell, 

brunlångöra och gråskimlig fladdermus (några av arterna har bytt svenskt namn sedan 

inventeringstillfället). På artportalen har konsulten istället för brunlångöra registrerat 

vattenfladdermus, men detta är troligtvis bara en felskrivning. Vattenfladdermusen är dock också 

känd från Trollsjön. I tabell 2 beskrivs dessa arters status, biotopval och ljuskänslighet (de Jong 

m.fl. 2020, Voigt m.fl. 2018). 

Tabell 2. Fladdermusarternas status och biotopval. 

 Rödlistningsstatus Biotopval Känd 
förekomst 

Aktivitet Ljuskänslighet 

Nordisk 
fladdermus 

Nära hotad Skog Gläntor i 
Allmänningen 

Födosöksområde Låg 

Dvärgpipistrell Livskraftig Skog, gläntor Gläntor i 
Allmänningen 

Parningsrevir Låg 

Brunlångöra Nära hotad Skog, 
gläntor, 
öppna fält 

Gläntor i 
Allmänningen 

Parningsrevir Hög 

Gråskimlig 
fladdermus 

Livskraftig Öppna fält Brynmiljö vid 
förskolan 

Tillfälligt besök Låg 

 

Det är inte osannolikt att flera av ovanstående fladdermusarter tillfälligt utnyttjar brynmiljön i södra 

delen av Allmänningen som födosöksområde, men brynmiljön vid förskolan är sannolikt av 

begränsad/låg betydelse för samtliga arter. Brunlångöra är ljuskänslig och undviker även svagt 

upplysta områden, Gråskimlig fladdermus är endast känd som tillfällig besökare och 

nordfladdermus och dvärgpipistrell föredrar att födosöka i mer skogspräglad natur. Detsamma 

gäller för de två ytterligare arter som är funna i Trollsjöparken; vattenfladdermus och större 

brunfladdermus, som primärt födosöker över vatten respektive på hög höjd, 20-100 meter upp, 

men kan tänkas utnyttja brynet tillfälligt. 

Barbastell är en rödlistad fladdermusart som har nämnts i diskussioner om möjliga nykoloniseringar 

sedan inventeringen 2008 (Sofia Svensson muntligen). Barbastell lever i parkliknande halvöppna 

trädmiljöer där den övernattar i träd som har håligheter eller flagnande bark, eller i övergivna 

byggnader (Ahlén 2015). Mycket buskrika miljöer, inte minst där lövtunnlar bildas, är sannolikt 

viktiga vid jakt under lågtryck, men arten kan också jaga ovan trädkronorna. Jaktområdet ligger ofta 

intill yngelkolonin, men kan också uppgå till flera kilometer därifrån. Barbastellen äter nästan enbart 

nattfjärilar till skillnad från många andra fladdermusarter som också kan jaga tvåvingar och 

skalbaggar. I Eslövs kommun är barbastell känd från tre lokaler; Stockamöllan, Billinge och 

Trollenäs slott. Miljöerna stämmer väl överens med typmiljön för barbastell, med heterogent, 

halvöppet landskap med många äldre träd, ödebyggnader och större mörklagda områden. 

Argumentet till varför barbastell skulle kunna tänkas kolonisera området är oklart, men kan bero på 

det faktum att barbastellens population verkar öka i landet just nu, möjligtvis på grund av ett 

varmare klimat eller ökad hänsyn i skogsbruket. Närheten till Trollsjöparken gör att jaktområdet 

antagligen är tillräckligt stort. 

Argumenten för att Barbastell inte skulle kunna tänkas kolonisera området är desto fler. 

Nattfjärilsfaunan är i regel starkt reducerad i upplysta miljöer på grund av att arternas orientering 

skadas av belysningen (t.ex. Knop m.fl. 2017, Owens m.fl. 2020). Även barbastell och de flesta 

fladdermöss undviker upplysta miljöer, även om nordisk fladdermus och dvärgpipistrell verkar 

hantera det relativt väl i födosökssammanhang (Voigt m.fl. 2018). Även om varken allmänningen 

eller grönytan vid Skogsgläntans förskola är upplysta så omges de av belysning vilket starkt 

reducerar fladdermössens födoområde. Allmänningen är generellt för tät och sluten för att passa 

barbastell även om enstaka gläntor finns, och grönytan runt Skogsgläntans förskola är för öppen. 
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Boplatser i form av ihåliga träd eller torrakor med lös bark är få eller obefintliga i Allmänningen, 

men kan finnas något enstaka i Trollsjöparken (T.ex. Åsegård 2016). Sammantaget bedöms det som 

mycket osannolikt att barbastell skulle utnyttja det detaljplanelagda området eller intilliggande bryn 

som livsmiljö. Man kan också vända på perspektivet och konstatera att om barbastell kunde leva i 

en så pass vanlig miljö som den runt skogsgläntans förskola så skulle den också vara en mycket 

vanlig art. 

Bryn som ekosystem 

Skogsbryn är ofta omnämnda i naturvårdssammanhang som artrika miljöer, viktiga framför allt för 

många olika organismer av fåglar, insekter och kärlväxter (t.ex. Riksantikvarieämbetet 2018, Duelli 

m.fl. 2002, Lorenco m.fl. 2019). Ett annat namn på bryn är ”ekoton” som betyder övergångszon 

mellan två naturtyper, här lövskog och gräsmark. Många arter som lever i både gräsmarker och skog 

utnyttjar bryn i delar av sina liv, medan många andra arter enbart lever i brynen. I skog finns det till 

exempel många insektsarter, bland annat bland skalbaggar och tvåvingar som lever i olika typer av 

död ved som larver, men som fullvuxna utnyttjar blommande buskar som födokälla för pollen och 

nektar. I öppen gräsmark finns det många pollinatörer och värmegynnade arter som utnyttjar 

brynens ofta rikliga blomning och varma, vindskyddade lägen för sin larvutveckling.  

Brynens form, artsammansättning och läge påverkar starkt hur artrika de är. Till formen är det 

fördelaktigt om brynen är variationsrika och djupa, gärna 20-40 meter, med en trappliknande form i 

profil (med höga örter, buskar och träd bakom varandra). Ju fler inhemska arter av buskar och 

småträd som ingår desto fler följearter kan också leva i brynet (Sundberg m.fl. 2019). 

Bryn utvecklas bäst i soliga lägen (Riksantikvarieämbetet 2018). I norrlägen blir brynen glesa och 

svagblommande och av mindre betydelse för de många insekter som är värmegynnade. Brynen 

bidrar också till en vindskyddad och fuktig miljö inne i skogen, vilket gynnar många lundarter. Bryn 

är alltså av betydelse såväl för brynlevande arter som för artrikedomen i de intilliggande miljöerna. 

Brynmiljön i Allmänningen intill förskolan Skogsgläntan verkar främst bestå av ett bestånd med 

slån som inte heller är så djupt, utan nästan överskuggat av vida ekkronor som sväller ut över 

buskarna. Tillsammans med de många buskagen längs allmänningen och runt Tåbelunds 

vårdcentral gör de grönområdet söder om Allmänningen till en ganska brynrik miljö, där dock 

brynet vid Skogsgläntan verkar vara det minst välutvecklade och minst betydelsefulla.  

Om brynlevande arter 

Det finns få eller inga specifikt brynkrävande arter registrerade i artportalen från skogsbrynet intill 

förskolan, men sannolikt kan det ändå hysa många vanliga arter som också är påträffade inne i 

Allmänningen. Bland fågelarter är brynmiljöer särskilt attraktiva på grund av att de ger skydd från 

predation och samtidigt riklig tillgång till insekter och bär. Gulsparv (rödlistad som nära hotad), 

gråsparv, näktergal, gärdsmyg och ärtsångare (nära hotad) är arter som noterats i Allmänningen och 

som primärt utnyttjar bryn. Området intill förskolan är antagligen mindre attraktiv häckningsplats 

eftersom mänsklig närvaro riskerar att störa fåglarnas häckning. 

I Allmänningen och dess närhet är ett antal naturvårdsarter (Hallingbäck 2013, se faktaruta) kända 

sedan 1990. Inga av dessa, förutom redan nämnda fåglar är däremot knutna till brynmiljöer. Det 

beror antagligen delvis på att brynen inte är noggrant inventerade men framförallt på att bryn är 

ganska vanliga biotoper i landskapet, och därför är arter knutna till bryn inte så hårt trängda. Bryn- 

och buskmiljöer kan utvecklas under loppet av några decennier vid fri utveckling av öppna marker. 
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Sammanfattningsvis bedömer jag att brynmiljön intill Skogsgläntans förskola inte är en viktig 

biotop för några sällsynta eller hotade arter och att artrikedomen av brynlevande arter sannolikt är 

högre i andra delar av buskagen runt Tåbelund och Allmänningen. Brynet påverkar dock 

skogsmiljön positivt genom att skydda från vind och uttorkning. 

 

Påverkan på brynmiljö och fladdermöss av den nya 
detaljplanen 
Som jag framfört ovan så är det biologiska värdet hos brynmiljön intill Skogsgläntans förskola 

sannolikt mycket begränsat, inte minst genom att det är ett mycket litet område. Naturvärden kan 

dock utvecklas över tid eller bestå som mindre delar av ett större områdes värden, och man vill 

förstås aldrig påverka naturvärden negativt även om de är små. 

Av utkastet till detaljplan och den skuggutredning som ingått som underlag till den här 

bedömningen så framgår att en ny förskola inte skulle byggas närmare brynet än befintliga 

huskroppar. De skulle inte skugga brynmiljön under de delar av året som brynet blommar och inte 

nämnvärt under hela växtsäsongen. Under vinterhalvåret blir skuggningen större, men då är också 

de flesta organismer i vintervila. 

Detaljplanen har tagit höjd för att brynet, för att inte kvävas under trädkronorna, ska ha plats att 

utvecklas 5-10 meter, vilket är tillräckligt för att mer än bibehålla befintlig brynstruktur. 

Förutsättningarna för häckning av småfåglar i brynet är idag sannolikt begränsade på grund av 

störning från barn och personal på förskolan. Detaljplanens förläggning av förskolans uteområde 

till söder om huskroppen gör att brynet sannolikt blir mindre utsatt för störning än i dagens 

situation. Hur stor del av brynet som kommer kunna vara funktionell som häckplats för fåglar 

beror sedan på vart barnen styrs i sin lek när de besöker Allmänningen. En vanlig rutin på förskolor 

verkar vara att man har en plats som man oftast vistas på, och i övrigt gör promenader och utflykter 

till andra delar. Det är endast på platser med frekventa och långvariga besök som fågelhäckning 

störs. Övrig fauna störs ganska lite och floran påverkas sannolikt mest lokalt av ett ökat slitage 

(men allmänningen saknar skyddsvärd flora). 

Störning på eventuella nattlevande organismer, där nattfjärilar är en artrik grupp, beror helt på vilka 

val man gör av belysning av området. Det är då belysningen från skymning till gryning under 

sommarhalvåret som är kritisk. Eftersom området redan idag sannolikt är av begränsad/låg 

betydelse för fladdermöss så blir effekterna små oavsett om detaljplanen genomförs eller ej. I 

planbeskrivningen nämns att belysning ska anpassas för att minimera ljusföroreningar, men denna 

anpassning är inte angiven i detaljplanen så det är oklart hur denna ambition ska kunna säkerställas. 

 

Några viktiga förutsättningar för att brynets naturvärden ska bestå eller utvecklas är: 

 Att brynet kan få växa ut från skuggan av trädkronorna. 

 Att nattbelysning undviks från skymning till gryning under sommarhalvåret på delar som 

vetter mot Allmänningen (gärna på så stora delar av detaljplaneområdet och övrig grönyta 

som möjligt) 

Mer om naturvårdsarter 

Naturvårdsarter är utpekade av myndigheter i olika inventeringar och sammanhang. De sammanfattas av 
Artdatabanken SLU i rapporten ”Naturvårdsarter” (Hallingbäck 2013). Exempel på naturvårdsarter är rödlistade 
arter, skogsstyrelsens signalarter, Jordbruksverkets ängs- och betesmarksarter och fridlysta arter. 
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 Att störning från förskolebarn begränsas genom att styra utgången från förskolan till 

allmänningen till en specifik plats, vilket enkelt görs genom val av grindens placering. 

 Att inga exotiska växter används för att komplettera brynets växtsammansättning. 

 

Slutsatser 
 Skogsbrynet är av låg/begränsad betydelse för biologisk mångfald genom att det är litet, 

svagt utvecklat, och är en ganska vanlig biotop i naturen generellt. 

 Det är inte alls osannolikt att olika fladdermöss utnyttjar brynet tillfälligt och sporadiskt 

eftersom flera arter är rörliga och varierar sig och testar olika födoplatser. De arter som kan 

vara aktuella är antagligen de sex arter som är funna inom Allmänningen och 

Trollsjöparken vid inventeringen 2008. Märk väl att sådana tillfälliga besök kan göras på 

nära nog alla naturmiljöer med träd och buskar som inte är upplysta, och är alltså inte en 

indikator på att området är av större betydelse för arterna. 

 Detaljplanens hänsyn, med avstånd mot brynet och låg beskuggning under 

sommarhalvåret, är väl avvägda och möjliggör för bevarade naturvärden och funktionalitet 

för brynet som livsmiljö. 

 Andra åtgärder som inte regleras i detaljplanen är viktigare för bevarandet av biologisk 

mångfald i området. Några av de viktigaste är att  

o Prioritera inhemska trädslag och buskar i växtval, eftersom dessa är livsmiljö för 

många insekter som utgör basföda för bland annat fåglar och fladdermöss 

(exotiska växter har i regel mycket få följearter). 

o Tillåta träd och buskar att växa sig stora, inklusive slånbuskarna i det aktuella 

brynet. 

o Behålla så stora ytor som möjligt mörklagda kvälls- och nattetid under 

sommarhalvåret. 

o Begränsa antalet klippningar av långgräsytor till ett minimum för att möjliggöra för 

insektslarver att fullborda sina larvperioder (ännu bättre att omföra till ängsslåtter). 

o Bibehåll den gröna länken mellan Trollsjöparken och Allmänningen/grönytan 

intill. 

o Bevara död ved i olika former inom Allmänningens naturreservat (i enlighet med 

skötselplan). 
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Förslag till beslut; Revidering av prissättning samt 
arrendeavgift på tomtmark för industriändamål i 
Eslövs kommun 

Ärendebeskrivning 
Kommunen har ett exploateringsprojekt på industriområdet Gustavslund, Eslöv. 
Försäljning av industritomter har pågått sedan 2010. Tomtpriserna beslutades av 
kommunfullmäktige den 26 april 2010, § 27. Kommunledningskontoret har fått i 
uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott att inkomma med reviderad prissättning 
på tomter för industrimark samt arrendeavgiften, vid sammanträde den 25 maj 2021 
§ 69.  

Beslutsunderlag 
Värdering av fastigheter inom Gustavslund 

Beredning 
Priset på marken på Gustavslund består idag av en fast del på 40 000 kronor samt en 
rörlig del på 150 till 230 kronor per kvadratmeter, beroende av fastigheternas läge 
inom området. Prissättningen antogs av kommunfullmäktige den 26 april 2010, § 27. 
Kommunledningskontoret har låtit göra en oberoende värdering av kvartersmarken 
inom Gustavslund samt en bedömning av en marknadsmässig nivå på 
arrendeavgiften för att säkerställa att prissättning och avgifter hålls marknadsmässiga 
och aktuella. Värdeutlåtandet har lagts till grund för förslag till ny prissättning av 
marken samt ny arrendeavgift.  
 
Kommunledningskontoret föreslår att upplägget på prissättningen med en fast del 
och en rörlig del behålls. Den fasta delen avser att täcka förrättningskostnader och 
administration i samband med försäljning av marken. Förrättningskostnaderna har 
ökat sedan 2010 men då det inte är alla försäljningar som kommer att kräva ny 
lantmäteriförrättning bedömer Kommunledningskontoret att det är rimligt att inte 
höja den fasta delen av priset.  
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Kommunfullmäktige beslutade 2010 även om pris på övrig industrimark som 
kommunen har till salu. Priset på övrig industrimark består av en fast avgift på 
40 000 kronor samt en rörlig del på 130 kronor per kvadratmeter. Även priset på 
övrig industrimark som kommunen säljer bör anpassas efter den ökning i priser som 
skett sedan 2010. Utifrån en uppräkning och avrundning av priset utifrån den 
genomsnittliga prishöjningen av kvadratmeterpriserna på tomterna inom Gustavslund 
föreslår Kommunledningskontoret att det löpande kvadratmeterpriset på övrig 
industrimark höjs till 200 kronor.  
 
Kommunledningskontoret föreslår att ändra den rörliga delen av priset för 
kommunens industrimark på följande sätt: 
 Dagens pris Föreslaget nytt pris 
Kvarteret Bildskärmen 230 350 
Kvarteret Telefonen 180 350 
Kvarteret Skrivbordet 210 300 
Kvarteret Skrivaren 180 250 
Kvarteret Styrdonet, Faxen, Kopiatorn 
och Datorn  

150 250 

Övrig industrimark i kommunen 130 200 
Priset i tabellen ovan är angett i kronor per kvadratmeter. 
 
Före försäljning av industrimark upprättas ett arrendeavtal mellan kommunen och 
köparen. Under arrendetiden utför arrendatorn bland annat erforderliga 
markundersökningar, söker bygglov, utför markarbeten samt grundläggning. Under 
arrendetiden tas en arrendeavgift ut. I nuläget är arrendeavgiften för ett år 
kommunens internränta vid tidpunkten för tecknande av arrendeavtalet multiplicerad 
med beräknad köpeskilling. Kommunens internränta för 2021 är 1,25 %. 
Arrendeavgiften baseras på värdet av den arrenderade marken och har setts över av 
oberoende värderare för att anpassas till en marknadsmässig nivå. Enligt värderingen 
bör arrendeavgiften vara 3 % av markvärdet i de arrendeavtal som föregår 
köpeavtalet. Kommunledningskontoret föreslår att arrendeavgiften höjs till 3 % av 
den beräknade köpeskillingen.   
 
För redan ingångna arrendeavtal med syfte att arrendatorn ska köpa marken gäller de 
priser som angetts vid ingånget avtal. Nya priser gäller nya arrendeavtal ingångna 
efter 1 januari 2022.  

Förslag till beslut 
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa följande prissättning 

och arrendeavgift på industrimark att gälla vid tecknande av nya arrendeavtal och 
därpå följande köpeavtal från och med den 1 januari 2022 

  
Kvarteret Bildskärmen och Telefonen  fast del 40 000 kr samt 350 kr/m2 
Kvarteret Skrivbordet  fast del 40 000 kr samt 300 kr/m2  
Övriga kvarter inom Gustavslund fast del 40 000 kr samt 250 kr/m2  
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Övrig industrimark inom kommunen fast del 40 000 kr samt 200 kr/m2  
 
Arrendeavgift    3 % av beräknad köpeskilling 

Beslutet skickas till 
Kommunledningskontoret 
 
 
 
Eva Hallberg Katarina Borgstrand 
Kommundirektör Chef tillväxtavdelningen 
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Årlig lägesrapport för integration av nyanlända i 
Eslövs kommun 

Ärendebeskrivning 
Den årliga lägesrapporteringen togs fram för första gången år 2020. Rapporten för i 
år presenterar på liknande sätt en omvärldsbevakning om gällande förändringar i 
lagstiftning som påverkar vårt mottagande av nyanlända i Eslövs kommun samt 
förklaring av begrepp. Vidare presenteras lokal statistik över antalet mottagna samt 
ålder på de som bosatt sig samt i vilket typ av boende. Rapporten berättar också 
antalet inskrivna nyanlända i etableringsprogrammet, utbildningsbakgrund, 
genomförande av svenska för invandrare (Sfi) och andelen sysselsatta efter 
etableringstiden.  
 
Avslutningsvis presenteras det aktuella lokala arbetet med mottagande av nyanlända 
samt en diskussion. Andelen nyanlända som lämnade etableringsprogrammet år 2020 
och inte gick vidare till egenförsörjning utan skrevs in i arbetsmarknadspolitiskt 
program, har ökat sedan 2019. Pandemins effekter gjort att Eslövs kommun tagit 
emot färre nyanlända än förväntat under både år 2020 och år 2021. Rapporten 
redogör också för det förvaltningsövergripande arbetet för ett förbättrat mottagande 
och samverkan med idéburen sektor. Till rapporten bifogas en av Länsstyrelsen 
Skåne utsänd lägesbild om kommunens kapacitet kring mottagande och etablering 
för perioden januari till oktober år 2021. Denna lägesbild har sammanställts av 
utvecklingsstrateg vid Kommunledningskontoret med hjälp av avdelningschef och 
biträdande rektor Sfi, Barn och Utbildning samt bostadssamordnare och 
integrationspedagog, Vård och Omsorg.     

Beslutsunderlag 
Årlig lägesrapport för integration av nyanlända i Eslövs kommun 
Lägesbilden avser kommunens beredskap och kapacitet i mottagandet av nyanlända, 
asylsökande och ensamkommande barn och unga under 2021 (jan-okt) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 4, 2021 Årlig lägesrapport för integration av 
nyanlända i Eslövs kommun  
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut §137, 2019 Kvartalsrapport rörande 
integration och mottagande av nyanlända 
Kommunstyrelsens beslut §140, 2016 Analysrapport för förbättrad integration i 
Eslövs kommun 

Beredning 
Lägesrapporten baserar sig på statistik från den kommungemensamma databasen 
Kolada, SCB och Migrationsverket. Fakta om migration och etablering har samlats in 
med hjälp av rapporter från bland annat Myndigheten för ungdoms- och 
civilsamhällesfrågor (Mucf), Arbetsförmedlingen samt Nordiska ministerrådet. För 
information om det lokala arbetet med mottagande har intervjuer genomförts med 
tjänstepersoner inom kommunen: bostadssamordnare, handläggare, 
integrationspedagog, fritidsstrateg och biträdande rektor Sfi. Intervjuer har också 
genomförts med samordnare vid Arbetsförmedlingen, processledare vid Rädda 
Barnen samt projektledare vid Eslövs folkhögskola.   
 
År 2016 beslutade kommunstyrelsen att redovisning av arbetet med åtgärder 
beslutade i Analysrapport för förbättrad integration skulle ske kvartalsvis. År 2019 
ändrades beslutet om kvartalsvis rapportering till att ske årsvis. Detta ändrades i 
samband med godkännandet av den första årsrapporteringen år 2020, då beslutade 
kommunstyrelsens arbetsutskott återigen om kvartalsvis rapportering. Denna 
rapportering ska enligt beslutet omfatta kommunens arbete med förbättringsområden 
som rapporten från år 2020 lyfte och det fortsatta arbetet med dessa.     
 
Resultat och förändringar av det kvalitativa arbetet med mottagande av nyanlända 
och integration kan utläsas och förstås under längre tid, därmed föreslås 
rapporteringen även fortsättningsvis ske årsvis. Trender och förändringar i 
kommunmottagna i förhållande till Eslövs kommuntal, kan förändras snabbt och 
därmed förslås denna redovisning ske med kortare intervall och då i samband med 
den kvartalsvisa prognosuppföljningen.   

Förslag till beslut 
- Kommunstyrelsens godkänner lägesrapport 2021 gällande mottagandet och 

integration av nyanlända i Eslövs kommun. 
- Kommunstyrelsen beslutar att lägesrapportering för integration av nyanlända 

fortsättningsvis sker årsvis till kommunstyrelsens arbetsutskott.  
- Kommunstyrelsen beslutar att kvartalsredovisningen av kommunmottagna sker 

till kommunstyrelsens arbetsutskott i samband med prognosuppföljningen.  

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgsnämnden 
Barn- och familjenämnden 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
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Eva Hallberg Katarina Borgstrand 
Kommundirektör Chef, tillväxtavdelningen
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Sammanfattningssida:

Lägesbilden avser kommunens beredskap och
kapacitet i mottagandet av nyanlända,

asylsökande och ensamkommande barn och unga
under 2021 (jan-okt)

 

Syfte
Enkäten syftar till att ge regeringen en samlad bild över kommunernas beredskap och
kapacitet i mottagandet av nyanlända och asylsökande under 2021. Genom att besvara
enkäten har ni möjlighet att föra fram er bild. Därefter kommer en regional och en nationell
rapport att sammanställas och skickas in till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) i
slutet av februari 2022. Tack för att ni tar er tid att besvara enkäten!

Samråd har genomförts med Sveriges Kommuner och Regioner i enlighet med förordningen om
statliga myndigheters inhämtande av uppgifter från kommuner och näringsidkare SFS
1982:668. 

Besvarandet av enkäten är frivilligt.
 
Målgrupper
Nyanländ: en person som har beviljats uppehållstillstånd i Sverige som flykting,
skyddsbehövande, efter synnerligen ömmande omständigheter eller som anhörig.

Asylsökande: en person som lämnat sitt land för att söka skydd men ännu inte fått beslut om
han eller hon kommer att få uppehållstillstånd.

Ensamkommande barn och unga: en person under 18 år som vid ankomsten till Sverige är
skild från båda sina föräldrar eller någon annan vuxen som trätt i föräldrarnas ställe. Om ett
barn efter ankomsten till Sverige står utan föräldrar eller sådan ställföreträdare räknas barnet
också som ensamkommande. Med unga avses personer som fyllt 18 men inte 21 år.

 
Enkätens indelning
Inledande frågor om beredskap och kapacitet (fråga 1-4)

Beskrivning av sammanfattningssida
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Nyanländas boende (fråga 5-12)
Skola och utbildning (fråga 13-20)
Socialtjänsten och Ensamkommande barn och unga (fråga 21-27)

 
Instruktioner för att fylla i enkäten (se även bifogade instruktioner)
Det finns möjlighet att spara och fortsätta fylla i enkäten vid ett senare tillfälle. När du tryckt
på "spara och fortsätt senare" hänvisas du till en annan sida där du får en länk att gå in på när
du ska fortsätta fylla i dina svar. När du har fyllt i samtliga svar som du är ansvarig för, fyller
du i dina kontaktuppgifter och skickar den nya länken vidare till nästa respondent. 
OBS! Flera respondenter kan inte fylla i enkäten samtidigt.

Om du är den sista respondenten som fyller i enkäten, spara och skicka den nya länken till
ansvarig kontaktperson i kommunen. Hen kontrollerar att alla delar i enkäten är ifyllda och
trycker sedan på skicka-knappen sist i enkäten. Därefter visas en sammanfattningssida som
kan sparas som pdf (t.ex. för egen diarieföring). 

Personuppgifter behandlas hos länsstyrelserna i enlighet med dataskyddsförordningen (EU)
2016/679. Enkätsvar som kommer in till länsstyrelserna är allmänna handlingar, vilket innebär
att allmänheten i regel har rätt att ta del av innehållet. 

Sista svarsdag för enkäten är den 5 november 2021.

Vid frågor vänligen kontakta Sandra Norrman, nationell samordnare, Länsstyrelsen Stockholm,
sandra.norrman@lansstyrelsen.se

Ange län och kommun *

Län Skåne län

Kommun Eslöv

Inledande frågor gällande kommunens beredskap och kapacitet i
mottagandet av nyanlända och asylsökande (fråga 1-4). Avser
jan-okt 2021.
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1. Kommunen har god förmåga att anpassa beredskap och kapacitet i
mottagandet av nyanlända vid ett:
(Vi ber er att göra en övergripande bedömning gällande kommunens insatser för målgruppen inom olika områden som t.ex. boende, skola, SFI och

andra insatser för att underlätta etablering) *

Instämmer
helt

Instämmer
i hög grad

Instämmer
delvis

Instämmer
i låg grad

Instämmer
inte alls

Kan ej
bedöma

A. minskat
mottagande

B. oförändrat
mottagande

C. ökat
mottagande

Kommentera ert svar: *

.Tar självfallet tid att utöka verksamheter vid utökat mottagande.

3. Kommunen har särskilda rutiner och arbetssätt för det initiala mottagandet av
nyanlända med funktionsnedsättning, hälsoproblematik och/eller kort
utbildningsbakgrund: *

Instämmer
helt

Instämmer
i hög grad

Instämmer
delvis

Instämmer
i låg grad

Instämmer
inte alls

Kan ej
bedöma

Kommentera och dela gärna (kortfattat) med er av eventuella rutiner och/eller
arbetssätt *

Rutiner finns för mottag där det förekommer funktionshinder samt hälsoproblematik (kontakter med 
vården). Ej för kort utbildningsbakgrund just nu. Arbetsmarknadsenheten uppger att vi under året 
kunnat hänvisa till en idéburen aktör som i tidigt skede har kunnat erbjuda träning i svenska språket. 
Arbetsmarknadsenheten kan också hjälpa till att finna lämplig plats för arbetsträning.

Nyanländas boende (fråga 5-12). Avser jan-okt 2021.

Med anvisade nyanlända avses nyanlända personer med uppehållstillstånd som kommunen tar
emot enligt bosättningslagen (2016:38)
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5. Har kommunen under 2021 tagit emot anvisade enligt bosättningslagen:
(2016:38)? *

Ja

Eventuell kommentar:

Inga svar

Markera i vilken grad ni instämmer med respektive påstående

6. Kommunen erbjuder anvisade nyanlända
tillsvidarekontrakt/förstahandskontrakt, antingen direkt vid mottagandet eller de
närmaste åren efter anvisning: *

Instämmer
helt

Instämmer
i hög grad

Instämmer
delvis

Instämmer
i låg grad

Instämmer
inte alls

Kan ej
bedöma

Kommentera ert svar: *

Instämmer i låg grad. De andrahandskontrakt (sociala kontrakt) vi arbetar med är enbart 
tidsbegränsade. Det har i enstaka ärende hänt att fastighetsägare skrivit förstahandskontrakt med 
nyanlända.

7. Anvisade nyanlända har goda möjligheter att, genom kommunens försorg, eller
på egen hand, hitta ett tillsvidarekontrakt/förstahandskontrakt i kommunen: *

Instämmer
helt

Instämmer
i hög grad

Instämmer
delvis

Instämmer
i låg grad

Instämmer
inte alls

Kan ej
bedöma

Kommentera ert svar: *

Tex. Boplats Syd möjliggör för många att få förstahandskontrakt men det kan ta mycket lång tid, 
längre än etableringstiden. Det kommunala bostadsbolaget Ebo möjliggör via överenskommelse att 
nyanlända får förstahandskontrakt via omvandlade andrahandskontrakt (sociala kontrakt).

2271 ( 2864 )



8. Anvisade nyanlända bosätts med närhet till service och kommunikationer: *

Instämmer
helt

Instämmer
i hög grad

Instämmer
delvis

Instämmer
i låg grad

Instämmer
inte alls

Kan ej
bedöma

Kommentera ert svar: *

Nyanlända bosätts där det finns tillgång till lägenheter. Majoriteten inom Eslövs tätort men bosättning 
sker även i ”byarna”. Tillgång till tåg eller buss finns alltid.

9. Anvisade nyanlända bosätts i bostäder där högst två familjemedlemmar
(vuxna och/eller barn) delar sovrum, och där familjen har ett eget kök och
vardagsrum som inte används som sovrum. *

Instämmer
helt

Instämmer
i hög grad

Instämmer
delvis

Instämmer
i låg grad

Instämmer
inte alls

Kan ej
bedöma

Kommentera ert svar: *

Dock är detta en stor svårighet då kommunen är beroende av de lägenheter som tilldelas av 
fastighetsägarna kombinerat med större anvisade familjer. Därför kan vardagsrum ibland betraktas 
som ett rum där man kan sova.

10. Beskriv styrkor och svagheter i kommunens arbete med boende för anvisade
nyanlända: *

Fortsatt god tillgång till bostäder med viss möjlighet att omvandla andrahandskontrakt till 
förstahandskontrakt. Svårt att motivera nyanlända att söka bostad på egen hand. Majoriteten av 
nyanlända vill bo centralt där kötiderna för en bostad är längre.

Självbosatta nyanlända
Med självbosatta nyanlända avses i denna enkät nyanlända personer med uppehållstillstånd
som på egen hand ordnat bostad i kommunen samt direktinresta anhöriga till anvisade och till
självbosatta. Observera att frågor gällande boende för ensamkommande barn med
upphållstillstånd ställs i ett separat avsnitt.
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11. Kommunen har god kunskap om självbosatta nyanländas bostadssituation: *

Instämmer
helt

Instämmer
i hög grad

Instämmer
delvis

Instämmer
i låg grad

Instämmer
inte alls

Kan ej
bedöma

Kommentera ert svar: *

Vi har generellt sett låg kunskap om denna grupp.

12. Kommunen har god förmåga att möta självbosatta nyanländas
bostadsbehov: (Frågan avser ej bostäder genom socialtjänsten utan om kommunen generellt har förmåga

att möta målgruppens bostadsbehov utifrån bostadsförsörjningslagens mål om att skapa förutsättningar för alla

i kommunen att leva i goda bostäder) *

Instämmer
helt

Instämmer
i hög grad

Instämmer
delvis

Instämmer
i låg grad

Instämmer
inte alls

Kan ej
bedöma

Kommentera ert svar: *

Vi kan ge rådgivning om målgruppen kontaktar kommunen.

Enkätsvaret för nyanländas boende inlämnat av:

Förnamn Annie

Efternamn Niubó

Befattning utvecklingsstrateg

Telefon 0767234010

Epost annie.niubo@eslov.se

Om du har fyllt i samtliga svar som du är ansvarig för, trycker du på "spara och fortsätt
senare", och skickar vidare länken som visas i fönstret till nästa respondent. 

Om du är den sista respondenten som fyller i enkäten, spara och skicka den nya länken till
ansvarig kontaktperson i kommunen. Hen kontrollerar att alla delar i enkäten är ifyllda och
trycker sedan på skicka-knappen sist i enkäten. Därefter visas en sammanfattningssida som
kan sparas som pdf (t.ex. för egen diarieföring).

2273 ( 2864 )



Skola och utbildning (fråga 13-20). Avser jan-okt 2021.
Markera i vilken grad ni instämmer med respektive påstående

13. Kommunen har god förmåga att erbjuda introduktionsinsatser till nyanlända
och asylsökande inom: *

Instämmer
helt

Instämmer
i hög grad

Instämmer
delvis

Instämmer
i låg grad

Instämmer
inte alls

Kan ej
bedöma

Förskola

Grundskola

Gymnasium

Kommentera ert svar och ge gärna exempel på insatser: *

Inga kommentarer.

16. Beskriv styrkor och svagheter i kommunens arbete med förskola/grundskola
/gymnasium i mottagandet av nyanlända och asylsökande: *

Ingen kommentar.

17. Kommunen har god förmåga att erbjuda SFI, övrig kommunal
vuxenutbildning och samhällsorientering utifrån elevens olika förutsättningar,
intressen och behov: *

Instämmer
helt

Instämmer
i hög grad

Instämmer
delvis

Instämmer
i låg grad

Instämmer
inte alls

Kan ej
bedöma

SFI

Övrig kommunal
vuxenutbildning

Samhällsorientering
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Kommentera ert svar: *

Många personer som omfattas av utbildningsplikten har varit analfabeter eller haft kort skolbakgrund 
och det har varit svårt att hitta grundläggande orienteringskurser som passar dem. Dessutom har 
nästan alla kurser varit på distans och det har gjort det ännu svårare för korttidsutbildade att 
genomföra kursen. �

Enkätsvaret för skola och utbildning inlämnat av:

Förnamn Annie

Efternamn Niubó

Befattning Utvecklingsstrateg

Telefon +46767234010

Epost annie.niubo@eslov.se

Om du har fyllt i samtliga svar som du är ansvarig för, trycker du på "spara och fortsätt
senare", och skickar vidare länken som visas i fönstret till nästa respondent. 

Om du är den sista respondenten som fyller i enkäten, spara och skicka den nya länken till
ansvarig kontaktperson i kommunen. Hen kontrollerar att alla delar i enkäten är ifyllda och
trycker sedan på skicka-knappen sist i enkäten. Därefter visas en sammanfattningssida som
kan sparas som pdf (t.ex. för egen diarieföring).

Socialtjänsten (fråga 21) och EKB (fråga 22-27). Avser jan-okt
2021.

21. Kommunen har god förmåga att möta nyanländas (ej ensamkommande barn
och unga) eventuella behov av stöd från socialtjänsten: *

Instämmer
helt

Instämmer
i hög grad

Instämmer
delvis

Instämmer
i låg grad

Instämmer
inte alls

Kan ej
bedöma

Kommentera ert svar: *

Ingen kommentar.

Boende och insatser för ensamkommande barn och unga 
(Frågorna avser både asylsökande ensamkommande barn och ensamkommande barn och unga med
uppehållstillstånd, inklusive de som kommer som kvotflyktingar)
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Markera i vilken grad ni instämmer med respektive påstående

22. Kommunen har god förmåga att möta behovet av boende för: *

Instämmer
helt

Instämmer
i hög grad

Instämmer
delvis

Instämmer
i låg grad

Instämmer
inte alls

Kan ej
bedöma

ensamkommande
barn under 18 år

ensamkommande
unga över 18 år
som beviljats
uppehållstillstånd

Kommentera ert svar och beskriv gärna kommunens förmåga att erbjuda boende
utifrån ålder, kön, eller särskilda behov: *

Ingen kommentar.

23. Kommunen har god förmåga att anpassa insatser för att möta individuella
behov och motverka social problematik och att barn avviker: *

Instämmer
helt

Instämmer
i hög grad

Instämmer
delvis

Instämmer
i låg grad

Instämmer
inte alls

Kan ej
bedöma

Kommentera ert svar: *

Ingen kommentar.

24. Kommunen har god förmåga att anpassa kapaciteten i mottagandet av
ensamkommande barn och unga till förändrade behov: *

Instämmer
helt

Instämmer
i hög grad

Instämmer
delvis

Instämmer
i låg grad

Instämmer
inte alls

Kan ej
bedöma
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Kommentera ert svar: *

Ingen kommentar.

25. Kommunen följer gällande regionala rutiner avseende ensamkommande barn
som försvinner: *

Instämmer
helt

Instämmer
i hög grad

Instämmer
delvis

Instämmer
i låg grad

Instämmer
inte alls

Kan ej
bedöma

Kommentera ert svar: *

Ingen kommentar.

26. Kommunen har god förmåga att skyndsamt: *

Instämmer
helt

Instämmer
i hög grad

Instämmer
delvis

Instämmer
i låg grad

Instämmer
inte alls

Kan ej
bedöma

utse en god man
till asylsökande
ensamkommande
barn

anmäla behov av
särskilt förordnad
vårdnadshavare till
barn med
uppehållstillstånd

27.Beskriv styrkor och svagheter i kommunens arbete med mottagande av
ensamkommande barn och unga: *

Kommunens styrka baserar sig bland annat på flera års arbete med Rädda Barnen i ett idéburet 
offentligt partnerskapsavtal (IOP) kring att utveckla mottagandet av barn. Detta arbete har gett ökad 
kunskap och nya rutiner. Svagheter och risk är fortfarande att se barnens alla behov när de kommer 
med vårdnadshavare, då mycket fokus är på praktiska lösningar vad gäller skola, bostad och 
nödvändiga vårdkontakter.
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Enkätfrågor om socialtjänsten och ensamkommande barn och unga inlämnat av:

Förnamn Annie

Efternamn Niubó

Befattning utvecklingsstrateg

Mobil +46767234010

E-post annie.niubo@eslov.se

Om du har fyllt i samtliga svar som du är ansvarig för, trycker du på "spara och fortsätta
senare", och skickar vidare länken som visas i fönstret till nästa respondent. 

Om du är den sista respondenten som fyller i enkäten, spara och skicka den nya länken till
ansvarig kontaktperson i kommunen. Hen kontrollerar att alla delar i enkäten är ifyllda och
trycker sedan på skicka-knappen sist i enkäten. Därefter visas en sammanfattningssida som
kan sparas som pdf (t.ex. för egen diarieföring).
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LÄGESRAPPORT 2021 
 
Denna rapport ger en lägesbild av det gånga året när det integration och 
mottagande i kommunen. Rapporten presenterar relevant statistik och 
perspektiv som summerar det gångna årets lokala arbete för ett hållbart 
mottagande såväl som etablering.
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Kommunens ansvar för mottagande 
Varje kommun har en rad ansvarspunkter när det gäller mottagande och 
integration av nyanlända. Ansvaret är fördelat mellan staten, kommuner, 
regioner och myndigheter. Eslöv liksom alla andra kommuner i Sverige har 
ansvar att: 

 ta emot nyanlända för bosättning, utifrån kommun-tal och 
årsplanering, 

 ta emot nyanlända som ordnar bosättning på egen hand, 
 ta emot och att ordna boende för ensamkommande barn, 
 erbjuda undervisning i Svenska för invandrare (SFI) 

samhällsorientering och annan vuxenutbildning samt skola, förskola, 
och andra insatser för barn och ungdomar, 

 efter ansökan betala ut försörjningsstöd för de som inte har rätt till 
etableringsprogrammet. 

Nyanländ som begrepp 
Enligt Migrationsverket är en nyanländ person någon som är mottagen i en 
kommun och har beviljats uppehållstillstånd inom bosättningslagen.1 Enligt 
denna definition definieras en person som nyanländ under tiden som den 
personen omfattas av lagen om etableringsinsatser. Nyanlända inkluderar 
även personer som kommer direkt från flyktingläger som kvotflyktingar 
genom UNHCR. Det inkluderar också personer som kommer till Sverige 
genom anhöriginvandring. Utöver detta tar kommunerna även emot 
ensamkommande barn men eftersom de är under 18 år innefattas de inte av 
etableringsinsatserna. 

Omvärldsbevakning 
Denna omvärldsbevakning syftar till att sammanfatta förändringar som har 
skett i Sverige under 2021 som är relevanta för Eslövs kommuns 
integrationsarbete. Omvärldsbevakningen täcker inte allt som har skett i år 
på nationell nivå utan syftar till att ta fram ett antal aspekter som kan 
komma att påverka kommunens arbete.  
 

 
1 MILSA 2.0. 2019. Kartläggning av nyanländas hälsa, levnadsvanor, sociala relationer, arbetsmarknad och 
boendemiljö efter etableringen. 
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Ny migrationslagstiftning 
En ny migrationslagstiftning trädde i kraft den 20 juli i år vilket innebar 
ändrade regler i den så kallade utlänningslagen. Den nya lagen ersätter den 
tillfälliga och är mer omfattande och påverkar nästan alla som ansöker om 
uppehållstillstånd i Sverige, även de som skickade in ansökan innan den 20 
juli. Tidsbegränsade uppehållstillstånd är nu grundprincipen för alla 
sökande förutom vidarebosatta som kommer till Sverige som kvotflyktingar 
via FN:s flyktingorgan UNHCR.2 Kvotflyktingar har möjlighet att få 
permanent uppehållstillstånd vid första ansökningstillfället och besluten är 
då permanenta.3  
 
I praktiken innebär detta att betydligt fler personer kommer vistas i Sverige 
med tillfälliga uppehållstillstånd som tidigast kan bli permanenta efter tre år 
om kraven för permanent uppehållstillstånd uppfylls. Kraven för att få 
permanent uppehållstillstånd har också ändrats och innebär att varje individ 
måste: 
 

 uppfylla kraven för förlängt uppehållstillstånd 
 kunna försörja sig själv vid ålder över 18 år 
 leva ett skötsamt liv från och med 15 års ålder 

 
På kommunal nivå och därmed för Eslövs kommun innebär detta att fler 
innefattas av försörjningskrav samt att reglerna om uppehållstillstånd för 
studier på gymnasial nivå flyttas till en egen lag vid namn gymnasielagen.4 
Detta sätter höga krav på fungerande processer för etablering och 
integrering för att dessa personer ska beviljas permanent uppehållstillstånd. 
Exempelvis genom insatser i utbildning och stöd för att komma ut i arbete 
eller studier.  

Migrationsverket påbörjar obligatorisk samhällsorientering 
I januari i år fick Migrationsverket i uppgift att ge en obligatorisk 
samhällsintroduktion för asylsökande från 15 år. Introduktionen ska utföras 
inom de fjorton första dagarna och ges muntligt i grupp. För barn under 15 
år kommer samma information att ges men utifrån ett anpassat format. 
Innehållet i introduktionen har i syfte att hjälpa den asylsökande att förstå 
det svenska samhället i stort och ge specifik kunskap om asylprocessen. 

 
2 Migrationsverket. Förändrad utlänningslag 2021. [hämtad 2021-10-14] 
3 Migrationsverket. Så här går vidarebosättning till.[hämtad 2021-10-14] 
4 Migrationsverket. Nya regler om statlig ersättning till följd av ändringar i utlänningslagen. [hämtad 2021-10-14]   
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Frågor som rör jämställdhet, hedersrelaterat våld och förtryck, rasism och 
hbtqi kommer även lyftas under samhällsintroduktionen.5 

Länsstyrelserna får ansvar att arbeta mot ”social dumpning” 
Under 2020 uppmärksammades förekomsten av aktiv medverkan till 
bosättning i annan kommun, även kallat social dumpning. Statskontoret 
presenterade en kartläggning av fenomenet på uppdrag av regeringen. 
Enkätundersökningen i rapporten visade att 63 % av kommunerna tagit 
emot nya invånare som fått hjälp av sin tidigare hemkommun att anordna 
den nya bostaden. Bland dessa är nyanlända en grupp som aktivt placeras i 
andra kommuner. Små kommuner med redan ansträngd ekonomi kan 
belastas hårt och för den enskilde individen kan detta innebära svårigheter 
för att få ett arbete eller etablera sig i samhället. 6 Med bakgrund i detta har 
regeringen gett länsstyrelserna ansvaret att starta upp arbete mot social 
dumpning. Målet är att förbättra samverkan mellan kommuner inom länen 
samt samordning av arbetet på nationell nivå.7 
 
 
 
  

 
5 Migrationsverket. Nu startar den nya samhällsintroduktionen för asylsökande. 2021 [hämtad 2021-10-14]   
6 Statskontoret Aktiv medverkan till bosättning i annan kommun. 2020 [hämtad 2021-11-02] 
7 Finansdepartementet. Regeringen ger uppdrag till länsstyrelserna att starta arbete mot social dumpning. 2021 
[hämtad 2021-11-02] 
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Mottagandet i kommunen - Statistik 
Statistik är ett viktigt underlag för politiska samtal och beslut och kan visa 
på viktiga förändringar och mönster över tid eller förhållanden mellan och 
inom grupper. Statistik över integrationen i Eslövs kommun kan ge en bra 
översikt över hur mottagandet ser ut samt hur de nyanlända sedan tar sig 
vidare i sitt nya liv i Sverige. Samtidigt är det viktigt att poängtera 
statistikens begränsningar till att förklara komplexa samhällsprocesser. 
Därför kommer rapporten också fokusera på perspektiv som framkommit 
genom intervjuer med personer som jobbar med mottagande och integration 
i kommunen.  

Mottagandet i siffror 
I 2020 års lägesrapport uppmärksammades det faktum att antalet personer 
som kommunen har tagit emot har minskat sedan 2017. En sannolik 
förklaring till denna trend är den tillfälliga lagstiftningen som instiftades år 
2016 som begränsade möjligheterna till permanent uppehållstillstånd och 
familjeåterförening samt att yttre och inre gränskontroller implementerades i 
Europa – båda som ett svar på flyktingsituationen år 2015. På grund av 
pandemin har antalet mottagna också påverkats då det på grund av 
restriktioner varit svårare att ta sig till Sverige. Detta kan vara en förklaring 
till en fortsatt minskning av nyanlända under 2020, även om antalet 
nyanlända inte minskade mer än mellan 2018 och 2019. Under 2021 har det 
hittills kommit 43 personer till Eslövs kommun vilket är en ytterligare 
minskning sedan förra året.8 
 
Statistik 1. Antalet personer som Eslövs kommun tagit emot under åren 2013-20219 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 202110 

Totalt 63 99 99 211 229 164 115 59  43 

varav män  - - - 132 143 90 62 23  21 

varav kvinnor - - - 79 86 74 53 36  22 

varav EKB - - - 42 55 20 11 6   2 

Kommuntal och antalet mottagna 
Beslut om hur många nyanlända en kommun ska ta emot beslutas årligen 
och sker i flera led. Migrationsverket gör en årsplanering som har i syfte att 

 
8 Statistiken från Migrationsverket har en eftersläpning på cirka två månader. Den senaste statistiken är från 
september 2021. 
9 Statistik – Kommunmottagna enligt ersättningsförordningen 2020.  [hämtad 2021-10-20] 
10 Statistik – Kommuntal och mottagande. [hämtad 2021-10-20] 
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förbereda och möjliggöra planering av mottagande för kommunerna och 
ligger till grund för besluten om kommuntalen. Kommunantalen baseras på 
ett antal faktorer, bland annat kommunens storlek, arbetsmarknadsläge, det 
sammantagna mottagandet av nyanlända och ensamkommande barn samt 
hur många asylsökande som redan vistas i kommunen. Genom 
Migrationsverkets prognos beslutar regeringen om länstalen där 
Länsstyrelserna i sin tur beslutar hur länstalen ska fördelas på 
kommunnivå.11 
 
Statistik 2. Tilldelat kommuntal och faktiskt antal mottagna i Eslövs kommun12 

 

En återkommande trend i statistiken som är viktig att påpeka är det faktum 
att Eslövs kommun tar emot fler än det tilldelade kommuntalet och så har 
det varit de senaste åren. Hittills i år har kommunen tagit emot 43 personer 
och kommuntalet för hela året var 19 personer. Kommuntalets syfte är som 
sagt att möjliggöra för planering och kapacitetsbyggande. Att kommuntalet 
sedan inte stämmer överens med det faktiska antalet kan försvåra för 
kommunerna att förbereda de insatser som behövs för ett hållbart 
mottagande. I slutet av september tog regeringen beslut om länstalen för 
2022 vilka har blivit fördelade på kommunnivå. Enligt prognosen ska 
Eslövs kommun ta emot 26 nyanlända enligt bosättningslagen.13  
 

 
11 Migrationsverket. Frågor och svar om bosättning. [hämtad 2021-09-21] 
12 Migrationsverket. Kommuntal och mottagande. [hämtad 2021-11-05] 
13 Länsstyrelsen Skåne. Fördelningen av nyanlända i Skåne för 2022. [hämtad 2021-11-05] 
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Statistik 3. Nyanländas boendeform i Eslövs kommun 2013-202114 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 202115 

Totalt 63 99 99 211 229 164 115 59 43 

Totalt ABO16 8 27 25 87 113 40 30 13 9 
varav EKB  1 12 20 37 51 10 5 2 2 

Totalt EBO17  30 41 43 72 32 19 18 8 3 
Varav EKB  6 3 2 5  5 6 2 - 

Totalt kvot18 5 11 8 - 31 17 9 5 10 
Varav EKB  - - - - - - - - - 

Övrigt19 - 2 1 2 3 5 1 7 - 
Varav EKB  - 1 - - 1 5 - 2 - 

Anhöriga20 20 22 22 50 50 83 57 26 21 
Varav EKB 2 - - - - - - - - 

 

Av de 43 personer som har tagits emot hittills i år mottogs drygt hälften som 
anhöriga till personer som redan befinner sig i kommunen. Genom 
statistiken över tid har anhöriginvandringen minskat sedan 2018 vilket kan 
förklaras genom strängare bestämmelser om anhöriginvandringen till 
Sverige.  
 
Den 20 juli i år uppdaterades dock lagen om anhöriginvandring vilket kan 
komma att påverka antalet nyanlända genom anhöriginvandring. Denna 
lagändring innebär att även personer som får uppehållstillstånd på grund av 
särskilt eller synnerligen ömmande omständigheter eller 
verkställighetshinder har möjlighet till familjeåterförening, trots att de inte 
har permanent uppehållstillstånd.21 Det som ligger till grund för beslutet om 
familjeåterförening är istället att det finns en stor chans att personen beviljas 

 
14 Migrationsverket. Statistik om anvisning till kommuner och bosättning. [hämtad 2021-10-14] 
15 Migrationsverket. Kommunmottagna_enligt_ersättningsförordningen_2021. [Hämtad 2021-09-27] 
16 ABO står för anläggningsboende, som är en boendeform anordnat av Migrationsverket. Siffrorna omfattar före 
detta asylsökande som beviljats uppehållstillstånd (bland annat konventionsflyktingar och skyddsbehövande) som 
efter anvisning av Arbetsförmedlingen eller Migrationsverket har bosatt sig i Eslövs kommun.  
17 EBO står för eget boende. Siffrorna omfattar före detta asylsökande som beviljats uppehållstillstånd (bland annat 
konventionsflyktingar och skyddsbehövande) som ordnat boende i en kommun på egen hand.  
18 Vidarebosatta/kvotflyktingar som blivit uttagna i utlandet av Migrationsverket i samarbete med UNHCR.  
19 Siffrorna för övrigt omfattar främst personer som utan att ha sökt asyl ändå erhållit uppehållstillstånd, sällan som 
flykting, skyddsbehövande, men däremot efter synnerligen ömmande omständigheter. Här kan även finnas tidigare 
asylsökande som efter uppehållstillstånd har lämnat ett anläggningsboende utan att uppge adress och därför blir 
utskriven från Migrationsverkets mottagningssystem med okänd adress. 
20 Siffrorna omfattar anhöriga till flyktingar, skyddsbehövande eller personer som fått uppehållstillstånd på 
synnerligen ömmande omständigheter. 
21 Synnerligen eller särskilt ömmande omständigheter innebär exempelvis hälsotillstånd, anpassning till Sverige 
och situationen i hemlandet. Verkställighetshinder innebär att det finns hinder för personen i fråga att åka tillbaka 
till sitt hemland.  
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uppehållstillstånd under en längre tid. Dock gäller det fortsatt att det enbart 
är make, maka, registrerad partner eller sambo samt barn under 18 år som 
kan återförenas med den som har ett tidsbegränsat uppehållstillstånd i 
Sverige.22  

Åldersuppdelning bland nyanlända 
Statistik 4. Ålder på mottagna i Eslövs kommun 2013-2021. 23 

 

 

Hittills under 2021 har det varit relativt jämnt fördelat i mottagande av 
personer över 18 år och under 18 år. Dock är det något fler nyanlända som 
ankommit till Eslövs kommun som inte är i arbetsför ålder. 
Åldersfördelningen för 202124 går i linje med statistiken för 2020. Av de 
nyanlända under 18 år som anlänt under året är de flesta mellan 6-15 år 
gamla. 

Etablering av nyanlända 
Alla nyanlända som kommer till Sverige har möjlighet att delta i 
Arbetsförmedlingens etableringsprogram, en integrationsinsats som pågår i 
sammanlagt 24 månader. Som nyanländ i Sverige sker inskrivning i 
etableringsprogrammet när ens svenska personnummer är skapat. 

 
22 Migrationsverket. Förändrade regler för familjeåterförening. [hämtad 2021-10-18]  
23 Migrationsverket Kommunmottagna enligt ersättningsförordningen 2020. [hämtad 2021-09-27] 
24 Migrationsverket. Kommunmottagna_enligt_ersättningsförordningen_2021. [hämtad 2021-09-27] 
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Programmet ser olika ut beroende på utbildning, arbetslivserfarenhet och 
intressen där några exempel på aktiviteter i etableringsprogrammet är 
svenska för invandrare (SFI), samhällsorienterande utbildning och stöd vid 
jobbansökan. 
   
Statistik 5. Antalet inskrivna i etableringsuppdraget under året25 

 
Statistiken i tabellen visar hur många personer som var inskrivna i 
etableringsprogrammet hos Arbetsförmedlingen i Eslövs kommun. Eftersom 
etableringsprogrammet kan pågå under 2-3 års tid finns samma personer 
inskrivna i statistiken under flera år. Statistiken visar alltså inte enbart nya 
inskrivna utan inkluderar alla som är inskrivna under respektive år. Under 
2020 var det betydligt färre personer som var inskrivna i etableringen 
jämfört med året innan. En möjlig förklaring till minskningen skulle kunna 
vara att fler har avslutat etableringsprogrammet än vad som har skrivits in.  
 
Statistik 6. Nyanländas utbildningsbakgrund26 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Inskrivna som saknar formell grundläggande utbildning, andel (%)  

Totalt      11,4 13,6 21,4 

Kvinnor      14,8 20,0 22,7 

Män      8,1 6,3 19 

Inskrivna med högst förgymnasial utbildning, andel (%)   

Totalt  52 53 52 45 46 47 45 

Kvinnor  70 63 57 47 46 44 43 

Män  33 41 47 44 45 50 48 

Inskrivna med gymnasial utbildning, andel (%)   

Totalt  27 25 27 25 23 19 19 

Kvinnor  21 26 30 27 23 20 21 

Män  33 24 24 24 24 17 14 

Inskrivna med eftergymnasial utbildning längre än 2 år, andel (%)   

Totalt  22 22 21 23 20 21 15 

 
25 Statistik hämtad från Kolada som baseras på registerdata från SCB. 
26 Statistik hämtad från Kolada som baseras på registerdata från SCB. 

 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Antal totalt - 83 116 172 253 290 272 182 

Antal kvinnor - 43 62 82 117 142 145 119 

Antal män - 40 54 90 136 148 127 63 
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Kvinnor  9 11 12 16 16 16 13 

Män  35 35 29 29 24 27 19 

 
Av de personer som är inskrivna i etableringsprogrammet var det 21,4 
procent som saknade formell, grundläggande utbildning 2020. Under 2019 
var det stor skillnad mellan andel kvinnor och andel män utan 
grundläggande utbildning där män låg på 6,3 procent och kvinnor på 20 
procent. 2020 års statistik visar att andelen män som saknar formell 
grundläggande utbildning har ökat vilket gör att det enbart skiljer 3,7 
procentenheter mellan andel kvinnor och män som saknar utbildning. 45 
procent av alla inskrivna har högst förgymnasial utbildning och statistiken i 
den kategorin har varit relativt oförändrad över tid. 

SFI-studier 
Statistik 7. Andel elever på SFI som klarat minst två kurser av nybörjare två år tidigare27 

 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Andel (%) totalt 45 30 32 38 56 57 50 34 

Andel (%) kvinnor 50 34 38 40 61 60 53 39 

Andel (%) män 38 24 27 34 50 53 47 31 

 

Andel elever som har klarat minst två SFI-kurser har minskat under 2020 
från 50 procent till 35 procent. En möjlig förklaring till nedgången i 
statistiken skulle kunna vara pandemin och omställningen från fysisk till 
digital undervisning. Flertalet personer inom kommunen har larmat om 
pandemins påverkan på SFI-deltagarna och de svårigheter som har uppstått i 
distansundervisningen. Detta kan möjligheten ha haft en stor inverkan på 
möjligheten att klara av kurskraven. En större andel kvinnor har klarat minst 
två kurser och så har statistiken sett utan genomgående sedan 2013. 
Kunskaper i det svenska språket förs fram som en av de viktigaste 
komponenterna för att ta sig ut i arbetslivet. I relation till denna statistik är 
det intressant att det ändå är färre nyanlända kvinnor som lyckas etablera sig 
på arbetsmarknaden trots deras till synes bättre resultat i 
svenskundervisningen. 

Efter etableringstiden 
Statistik 8. Andel som lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status 
efter 90 dagar)28  

 
27 Statistik hämtad från Kolada som baseras på registerdata från SCB. 
28 Statistik hämtad från Kolada som baseras på registerdata från SCB.  
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2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 Börjat arbeta eller studera, andel (%)  

Totalt - - 17 23 27 41 22 18 

Kvinnor - - 8 11 19 37 18 13 

Män - - 27 32 33 43 25 27 

 Börjat arbeta, andel (%)  

Totalt - - 8 16 21 35 19 16 

Kvinnor - - 0 6 7 28 13 9 

Män - - 18 24 31 40 24 27 

 Börjat studera, andel (%)  

Totalt - - 8 7 6 5 3 2 

Kvinnor - - 8 6 11 9 5 4 

Män - - 9 8 3 3 1 0 

 

2020 års statistik visar att det är 18 procent som lämnat 
etableringsprogrammet och som efter 90 dagar studerar eller arbetar. Av de 
som har tagit sig vidare i studier eller arbete är det betydligt fler som börjat 
arbeta då enbart två procent har påbörjat studier. Vidare råder det stora 
skillnader i andel kvinnor och män som lämnat etableringen för studier eller 
arbete där 13 procent kvinnor och 27 procent män har sysselsättning 90 
dagar efter avslutat etableringsprogram. För män har andelen ökat sedan 
2019 och för kvinnor har andelen istället minskat under samma period. 
Genomgående sedan 2013 visar statistiken att det är färre kvinnor som 
etablerar sig på arbetsmarknaden inom tre månader efter etableringen.  
 
Flertalet rapporter som publicerats under de senaste åren visar att nyanlända 
kvinnor har fler hinder för att kunna ta sig ut i arbetslivet eller i vidare 
studier. Nyanlända kvinnor är en heterogen grupp vilket innebär att det finns 
skillnader inom gruppen i exempelvis erfarenheter, familjesituation, ålder, 
utbildningsbakgrund och funktionsvariationer. Dock kan man se vissa 
återkommande mönster som anses ha en inverkan på nyanlända kvinnors 
bristande etableringsmöjligheter. Strukturella skillnader gällande kvinnors 
och mäns utbildningsnivå och arbetslivserfarenhet kan vara möjliga 
anledningar till att kvinnors etablering försvåras.29 Statistiken för Eslövs 
kommun visade just detta att nyanlända kvinnor i större utsträckning saknar 
grundläggande utbildning. Dock menar MUCF i sin rapport att det inte 
enbart är utbildningsnivån som påverkar nyanlända kvinnors etablering på 
arbetsmarknaden. En faktor som också kan påverka etableringsmöjligheten 
är en traditionell könsarbetsfördelning och därmed ett stort 

 
29 Nordiska Ministerrådet. Nyanlända kvinnors etablering. (Köpenhamn: Oxford Research, 2019)  
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omsorgsansvar.30 Denna struktur återfinns även generellt i Sverige och i 
Eslövs kommun vilket den senaste jämställdhetsstatistiken visade där 
kvinnor tar ut betydligt fler dagar för vård av barn och föräldrapenning än 
vad män gör.31 Ytterligare strukturer så som diskriminering på 
arbetsmarknaden eller i etableringsprogrammen kan också vara en 
anledning till en försvårad etablering där uppfattningar om kön och etnicitet 
sammanvävs vilket påverkar möjligheten till anställning eller insatser som 
leder till arbete.32 
 
Statistik 9. Andel som lämnat etableringsuppdraget och som deltar i 
arbetsmarknadspolitiskt program efter 90 dagar33  

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Andel (%) totalt - - - 63 59 39 65 75 

Andel (%) kvinnor  - - - 61 59 35 62 81 

Andel (%) män  - - - 64 58 42 67 64 

 

Om etableringsprogrammet inte leder till arbete eller studier direkt är det 
möjligt att delta i något av Arbetsförmedlingens arbetsmarknadspolitiska 
program. Programmen har som syfte att minska risken för långvarig 
arbetslöshet genom att deltagarna fortsatt får en anknytning till 
arbetsmarknaden. Verksamheten består av program med aktivitetsstöd, 
utvecklingsersättning eller etableringsersättning. Stöd till arbetsgivare vid 
anställning erbjuds också samt stöd för personer med funktionsvariationer 
eller nedsatt arbetsförmåga. Arbetsförmedlingen själva rapporterar om att 
2020 var ett intensivt år med pandemin vilket har inneburit en ökad 
arbetslöshet generellt. Dessutom har Arbetsförmedlingens utbyggnad av 
matchningstjänsten KROM – Kundval Rusta och Matcha – tagit upp en del 
kapacitet vilket enligt dem själva har gett avtryck i de 
arbetsmarknadspolitiska insatserna.34 
 
Sedan 2018 har det skett en ökning i andel som deltar i ett 
arbetsmarknadspolitiskt program tre månader efter etableringsprogrammet. 
2020 var det 75 % av de som avslutat etableringsprogrammet som var 

 
30 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Unga utrikes födda kvinnors etablering i arbetslivet. 
31 Länsstyrelsen Skåne. Jämställdhetsstatistik i Skåne 2021. 
32 Jennie K Larsson. Styrkor och svagheter i etableringsuppdraget. I Asplund, A., Tovatt, C. & Thalberg, S. (red.) 
Vägen till arbete. Utrikes föddas möte med den svenska arbetsmarknaden. Avhandlingsnytt: 2017:3. Stockholm: 
Delegationen för Migrationsstudier. 
33 Statistik hämtad från Kolada som baseras på registerdata från SCB. 
34 Agneta Mattsson & Jan Norberg. Arbetsmarknadspolitiska program 2020 – Arbetsförmedlingens 
återrapportering 2021. (Arbetsförmedlingen 2021) 
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inskrivna i ett program vilket är en ökning på 10 procentenheter från året 
innan. Effekterna av uppbyggnaden av KROM-tjänsten och pandemin kan 
möjligen komma att synas tydligare i 2021 års statistik. År 2020 var fler 
kvinnor än män inskrivna i arbetsmarknadspolitiska program, en skillnad på 
17 procentenheter.  
 
Statistik 10. Andel öppet arbetslösa ålder 18-24 år35 
  

2020 2021 

Andel (%) totalt 7,8 4,1 

Andel (%) kvinnor  7,1 3,6 

Andel (%) män  8,3 4,5 

   

Andel (%) utrikes födda 15,7 7,5 

Andel (%) utrikes födda kvinnor 15,2 5,2 

Andel (%) utrikes födda män 15,9 8,9 

 
Andel öppet arbetslösa avser personer som aktivt söker jobb och som 
omgående kan börja arbeta. Statistiken ovan visar att arbetslösheten bland 
unga generellt i Eslövs kommun har minskat med flera procentenheter sedan 
förra året. Arbetslösheten bland personer som aktivt söker jobb är högre hos 
män än hos kvinnor. Arbetslösheten är också högre bland personer som är 
utrikes födda. Öppet arbetslösa innefattar dock inte personer som deltar i 
olika program hos Arbetsförmedlingen, exempelvis etableringsprogrammet 
eller ett arbetsmarknadspolitiskt program. Inkluderar man även dessa 
personer är andelen inskrivna arbetslösa hos Arbetsförmedlingen med 
utländsk bakgrund 21,5 procent i oktober 2021.  
 
 
  

 
35 Statistik hämtad från Arbetsförmedlingens månadsstatistik från oktober 2020 och oktober 2021.  
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Det lokala arbetet 
Kompetensområde Eslöv 
”Kompetensområde Eslöv” är en insats i Eslövs kommun med målet att 
vidareutveckla samverkan mellan kommun, folkhögskola, universitet och 
Arbetsförmedling för nyanländas etablering. Inom insatsen slöts ett idéburet 
offentligt partnerskap (IOP) med Rädda Barnen och Individuell 
Människohjälp vid namn ”Connecting Eslöv” för att motverka väntetider 
och göra väntan på etablering meningsfull samt att stärka barnperspektivet i 
mottagandet. Cirka 100 nyanlända, vuxna, barn och ungdomar nåddes av 
insatser som språkcafé, familjeverksamhet och processledning. Projektet har 
kunnat konstatera en stärkt samverkan samt kortare väntetider för nyanlända 
trots pandemin.    

Nytt IOP med Rädda Barnen 
Inom ramen för Kompetensområde Eslöv har Rädda Barnen fortsatt sitt 
arbete i kommunen under 2021. Ett nytt IOP har slutits med Rädda Barnen 
under hösten som sträcker sig till december i år. Inom detta avtal ska en 
kartläggning genomföras för att identifiera vilka trösklar och behov som 
finns för nyanlända kvinnor att ta sig ut på arbetsmarknaden i Eslövs 
kommun. Rädda Barnen är även verksam genom projektet Pippi of Today 
där grupper med tjejer i åldrarna 9-13 får möjlighet att testa olika 
fritidsaktiviteter. Projektet utförs i samarbete med Kultur och Fritid.  

Fortsatt fokus på mottagande och etablering 
Som ett direkt resultat av Kompetensområde Eslöv har Vård och Omsorg 
under året utformat en ny integrationspedagogtjänst. Tjänsten är en del av 
den operativa verksamheten och är just nu under utveckling. Tanken är att 
integrationspedagogen ska bistå nyanlända i vardagen, exempelvis i kontakt 
med myndigheter. Vidare har Kultur och Fritid arbetat fram förslag till en 
ny fritidspolitisk strategi för perioden 2022-2030 med mål att skapa 
förutsättningar för ett aktivt och meningsfullt fritidsliv i Eslövs kommun. 
Strategin har ett särskilt fokus på unga och även nyanlända efter att ha 
identifierat dem som en särskilt prioriterad grupp i behov av 
fritidsaktiviteter för att stärka långsiktig hälsa och välmående. 
Ett utvecklingsarbete pågår även på arbetsmarknadsenheten för att vidare 
stärka metoder för integrationsarbetet i kommunen. 
 
Ytterligare projekt som pågår i kommunen för att förbättra mottagande och 
etablering av nyanlända är REGIN, ett internationellt projekt som pågår i 
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flera länder. I Sverige är det Länsstyrelsen Skåne som har fått uppdraget att 
leda insatser med fokus på psykisk hälsa och föräldraskap för nyanlända där 
bland annat Eslövs kommun deltar. Under våren påbörjades ett pilotprojekt i 
kommunen men på grund av pandemirestriktioner kunde piloten inte 
fortlöpa. Nu planeras ett nytt projekt för nyanlända föräldrar med samtal och 
workshops om föräldraskap och barnkonventionen. Folkhögskolan i Eslöv 
har också varit drivande i etableringen av nyanlända genom ESF-projektet 
FAMN som syftar till att få bland annat nyanlända ut i vidare studier eller 
arbete. 

Avslutande diskussion 
Med ett generellt högt tryck sedan flyktingsituationen under 2015 har det 
varit hög arbetsbelastning för många inom kommunen. Vissa uttrycker viss 
avmattning på grund av det minskade mottagandet av nyanlända i 
kombination med pandemin. Samtidigt är det fortsatt viktigt att fokusera på 
integrationsarbetet och värna om de processer som fungerar. 
 
Pandemin har haft en stor inverkan på samhället i stort och därmed också 
integrationsarbetet. Genom införandet av restriktioner innebar detta en 
sårbar situation för nyanländas integration. SFI ställde om till digital 
undervisning då det på grund av smittspridningsrisken inte fanns möjlighet 
att undervisa på plats. Ur deltagarnas perspektiv har det försvårat 
inlärningsprocessen generellt, speciellt för de som befinner sig i början av 
sin svenskutbildning. Begränsad tillgång till digitala verktyg har varit en 
problematik som försvårat deltagande i undervisningen. 
Etableringsprogrammet kommer inte förlängas trots pandemin vilket kan 
innebära att vissa deltagare kommer lämna etableringen utan tillräckligt 
goda språkkunskaper. Detta ställer också krav på att kommunen har 
möjlighet att erbjuda dessa personer ytterligare insatser för att hjälpa dem 
vidare i livet. 
 
Det är viktigt att komma ihåg att nyanlända är en heterogen grupp med olika 
behov och erfarenheter. Nyanlända med akademisk utbildning fångas 
generellt upp bra av Arbetsförmedlingens insatser samtidigt som de som är 
lågutbildade eller som saknar grundläggande utbildning samt analfabeter 
ofta återkommer till kommunen efter etableringen. Genomgående för alla 
grupper är det svårare för kvinnor att etablera sig på arbetsmarknaden. 
Rädda Barnens kartläggning om nyanlända kvinnors etablering kommer 
kunna tydliggöra ytterligare vad som behöver göras från kommunens håll. 
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Ett förvaltningsöverskridande samarbete och en fungerande intern och 
extern kommunikation är något som fortsatt behöver värnas om för att säkra 
ett bra mottagande och en hållbar integration.
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Antagande av operativ lokalförsörjningsplan 2022-
2026 

Ärendebeskrivning 
Antagande av förslag till operativ lokalförsörjningsplan 2022-2026, planen beskriver 
Eslövs kommuns planerade lokalförändringar de kommande fem åren. 

Beslutsunderlag 
Förslag till operativ lokalförsörjningsplan 2022-2026 
Antagen lokalförsörjningsplan 2021-2025 
Förändringar i LFP 2022-2026 efter maj 2021 

Beredning 
Kommunledningskontoret har tagit fram en operativ lokalförsörjningsplan för 2022-
2026 tillsammans med kommunens övergripande lokalgrupp och styrgruppen för 
lokalfrågor. Planen är en gemensam planeringsförutsättning för kommunens olika 
nämnder och verksamheter som arbetar med eller är beroende av lokalförändringarna 
i kommunen.  
 
En första information om det pågående arbetet gjordes på kommunstyrelsens 
arbetsutskott den 18 februari 2021. Den 23 mars beslutade kommunstyrelsens 
arbetsutskott att remissversionen av Eslövs kommuns operativa lokalförsörjningsplan 
för åren 2022-2026 skulle skickas till samtliga nämnder. Efter remisstiden gjordes 
revideringar utifrån de svar som kommit in. Den 25 maj 2021 godkände 
kommunstyrelsens arbetsutskott planen som underlag för budget 2022. Därefter har 
justeringar gjorts i den operativa lokalförsörjningsplanen utifrån det arbete som 
bedrivits i kommunen, förändringarna finns i bifogad bilaga ”Förändringar i LFP 
2022-2026 efter maj 2021”. 
 
Lokalförsörjningsplanen för 2021-2025 innehöll förutom den operativa delen, i 
kapitel två, även förutsättningar för Eslövs kommuns lokalförsörjning. I kommunens 
styrgrupp för lokaler har det bestämts att kommande lokalförsörjningsplaner bara ska 
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innehålla den operativa delen och att övergripande styrdokument ska tas fram i egen 
ordning.  
 
Arbetet med att ta fram de övergripande styrdokumenten för lokalfrågorna pågår men 
det återstår en hel del arbete innan dessa är klara. Detta gör att operativa 
lokalförsörjningsplanen 2022-2026 bara ersätter den operativa delen av LFP 2021-
2025, som finns i del 2. De delar som inte ersätts av den operativa 
lokalförsörjningsplanen 2022-2026 kommer därmed att gälla fram till dess att de 
övergripande styrdokumenten antas.  
 
I den operativa lokalförsörjningsplanen för 2022-2026 finns tidplaner för både 
planerade investeringar och inhyrningar. För att säkerställa att alla berörda i 
kommunen arbetar efter samma tidplan bör förändringar i tidplanerna beslutas 
politiskt. Därför föreslås att kommunstyrelsens arbetsutskott ges rätt att revidera 
tidplanerna efter beredning i styrgruppen för lokalfrågor. 

Förslag till beslut 
- Eslövs kommuns operativa lokalförsörjningsplan för åren 2022-2026 antas. 
- Kommunstyrelsen delegerar rätten att besluta om revideringar i tidplanerna för 

investeringar och inhyrningar till kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Beslutet skickas till 
Samtliga förvaltningar 
 
 
 
Eva Hallberg Katarina Borgstrand 
Kommundirektör Chef tillväxtavdelningen, 
 Kommunledningskontoret 
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Stehagskolan 23

Flyingeskolan 24
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Nya utredningsprojekt  25

Förskola Väster/Centrum 25

Östra Strö skola 26

Marieskolan 26

Gymnasie- och vuxenutbildning 27

Uppföljning lokalförsörjningsplan 2021–2025 27
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Carl Engström-skolan byggnad C, Gamla Östra skolan 27
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3 (39)

ESLÖVS KOMMUNS OPERATIVA LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN FÖR ÅREN 2022fi2026
ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2021flXX flXX

2301 ( 2864 )



Kultur och Fritid 29

Uppföljning lokalförsörjningsplan 2021–2025 29

Bian 29

Kulturskolan 30

Översyn av idrottsplatser 30

Översyn av korttidsuthyrningen av kommunens lokaler 30

Ansvarsfördelning vid uthyrning av idrottsplatser och föreningslokaler 30

Gamla brandstationen, 81012, Gröna torg, Kastanjen 1, 30

Ekenäsgården 31

Nya utredningsprojekt 31

Idrottslokaler Löberöd 31

Gasverket 32
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INLEDNING

Tillväxten i Eslövs kommun ställer krav på en långsiktig planering för att behålla 
och hållbart utveckla kommunal service för bland annat äldreboenden, bostäder 
med särskild service, förskolor, skolor, kultur och föreningsliv. God framförhåll-
ning behövs för att kunna finansiera, utveckla och leverera lokaler till invånare 
och medarbetare samt möta krav på förändrad service i rätt tid, på rätt plats och 
till rätt kostnad. Eslövs kommuns lokalförsörjningsplan 2022–2026 redogör för 
kommunens lokalbehov och anger inriktning för investeringar i verksamhetsloka-
ler under en femårsperiod. Planen visar invånare, förtroendevalda och kommuna-
la verksamheter vilka projekt som ingår i den långsiktiga planeringen. Lokalför-
sörjningsplanen beslutas av kommunfullmäktige.

Eslövs kommun har ett stort eget fastighetsinnehav med byggnader med stor 
variation och ett stort behov av nya verksamhetslokaler. I arbetet med såväl 
förvaltning av befintliga lokaler som vid framtagande av nya verksamhetslokaler 
finns många frågor att beakta. I denna lokalförsörjningsplan ingår även inhyrda 
lokaler där frågorna utifrån verksamhetens behov är de samma, men där frågan 
om lokal hanteras via hyresavtal med externa fastighetsägare. Behovet av lokaler 
varierar över tid. Lokalplaneringsarbetet innebär att aktivt försöka förutse behovet 
av lokaler, anpassa lokalbeståndet till förväntat behov och undvika kostnader för 
outnyttjade lokaler. 

Syfte med en operativ lokalförsörjningsplan
Årligen upprättas i Eslövs kommun en operativ lokalförsörjningsplan, vilken 
är ett kommunövergripande styrdokument för lokalförsörjningen i kommunen. 
Planen är långsiktig men ett levande dokument som revideras årligen. Den är 
också en gemensam planeringsförutsättning för kommunens olika nämnder och 
verksamheter som arbetar med lokalförsörjning. Lokalförsörjningsplanen ska 
visa vad och var kommunen ska bygga och/eller utveckla sina lokaler. 

Planen ska visa var det finns behov av nya lokaler, vilka lokaler som är i behov av 
större renoveringar och ombyggnader samt vilka lokaler som inte längre kommer 
till användning. Planen ska även redovisa vilka projekt som pågår och tidplaner 
för dessa. Målsättningen är att genom denna plan kunna optimera kommunens 
lokaler och tidigt kunna förutse både vakanser och behov av nya lokaler.

Planen ska även titta på den långsiktiga planeringen och då utgå ifrån befintliga 
lokaler och uppskattat framtida behov av verksamhetslokaler utifrån befolknings-
prognos och översiktlig planering. Den långsiktiga planeringen är viktig som 
underlag för framtagning av detaljplaner, strategiska markinköp och för att identi-
fiera eventuellt behov av lokaler under begränsad tid.

Lokalförsörjningsplanen tas fram under våren och skickas därefter ut på remiss 
till alla förvaltningar inom kommunen. I samband med detta tas förslag på 
budgetunderlag fram utifrån de lokalförändringar som redovisas i denna plan till 
kommunstyrelsens arbetsutskott. Planen revideras utifrån given budget.
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Byggprojektprocessen 

Inhyrning av lokal 

Bas
utredningar?   
underlag  
budgetarbetet

LOKALFÖRSÖRJNINGSPROCESS

September Oktober November December Januari Februari Mars April Maj Juni

Juli Augusti September Oktober November December

Underlag befolknings
prognos mm
Klk upprättar

Underlagl LFP tas fram av alla förvaltningar/ 
nämnder
Klk samordnar   

Utkast till LFP tas fram av Lokalgruppen
Klk samordnar

Styr-
grupp

Förslag tidplan, Klk upprättar utifrån underlag från SeF och VH,  
bilaga LFP

Basutredning för nya och förändrade lokalprojekt  KLK upprättar  
utifrån underlag från VH och SeF, bilaga LFP

Utkast budgetunderlag lokaler, Klk upprättar utifrån underlag  
från VH och SeF  inklusive påverkan på driftsbudget

Styrgruppen rapporterar till KsAU under beredningen 

KSAU LFP ute på  
remiss

Remiss
svar

Alla 
nämn

der

Revidering av LFP 
efter remiss, LG,  
Klk samordnar

Styr-
grupp

LFP underlag 
budget 
arbetet

KSAU

Tidplan under
lag budget
arbetet

Reviderad tidplan

Reviderade  
basutredningar 

Budgetramar 
ges

Nämndernas yttrande över budgetramarna

 Alla 
nämn

der

Budgetberedning

Avstämning LFP utifrån 
underlag budget, LG, 
Klk samordnar

 Styr-
grupp

 KF

Budget 
antas

LFP antas

Servicenämnden ansvarig för processen  i samverkan med berörda verksamheter  
och kommunstyrelsen

Förvaltning

Uppföljning hyresavtal

 SeN

 KSAU

 SeN

KF

Kommunstyrelsen ansvarig för processen utifrån underlag  från Serviceförvaltningen och berörda verksamheter
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Bilden ovan visar kommunens arbete med lokalförsörjning och budget. Kom-
munstyrelsen ansvarar för processen utifrån underlag från servicenämnden och 
berörda förvaltningar fram tills budget för enskilda projekt beviljats. Därefter 
övergår ansvaret till servicenämnden i samverkan med berörd verksamhet och 
kommunstyrelsen.

Tidplan för framtagande av den operativ  
lokalförsörjningsplan
September:
• Kommunledningskontoret tar fram befolkningsprognos för planperioden

December:
• Serviceförvaltningen/-nämnden tar fram underlag utifrån befintliga fastighe-

ter och projekt
• Förvaltningarna/nämnderna tar fram sina lokalbehov

December–februari:
• Kommunledningskontoret, med stöd av lokalgruppen, arbetar in förvaltning-

arnas underlag i lokalförsörjningsplanen
• Budgetunderlag tas fram av Serviceförvaltningen med stöd av verksamheterna 

och Kommunledningskontoret
• Förslag till lokalförsörjningsplan bereds av styrgruppen
• Styrgruppen för lokalfrågor återrapporterar till kommunstyrelsens arbets-

utskott under beredningen av ärendet

Mars:
• Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att skicka förslag till lokalförsörj-

ningsplan på remiss till nämnderna

April/maj:
• Nämnderna svarar på remissen från kommunstyrelsens arbetsutskott
• Revidering av lokalförsörjningsplan efter remiss

Maj
• Lokalförsörjningsplanen tas med i budgetprocessen

Juni
• Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att reviderad lokalförsörjningsplan 

ska ligga som underlag för budgetarbetet 
• Budgetramar ges

November
• Budget beslutas

December
• Operativ lokalförsörjningsplan beslutas
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Underlag till den operativa lokalförsörjningsplanen
• Verksamheterna svarar för att ta fram sina lokalbehov och analysera hur väl 

byggnaderna fungerar mot den verksamhet som bedrivs i lokalerna. Lokalbe-
hoven bygger på kommunens övergripande strategiska dokument som befolk-
ningsprognos, översiktsplan, bostadsförsörjningsprogram med mera

• Serviceförvaltningen svarar för att rapportera in teknisk status på de lokaler 
som de förvaltar. Detta underlag ligger till grund för den framtida planeringen.

• Serviceförvaltningen svarar för sammanställning av inhyrda lokaler med upp-
gift om när hyresavtalen är möjliga att sägas upp eller omförhandlas

• Serviceförvaltningen svarar för sammanställning av pågående investeringspro-
jekt med tidplan och uppföljning av ekonomi

• Serviceförvaltningen svarar för att ta fram kostnader för inhyrningar, investe-
ringar samt driftspåverkan

Sammanställning av underlag till den operativa lokal-
försörjningsplanen
Denna lokalförsörjningsplan bygger på underlag enligt ovan. Utifrån dessa under-
lag har verksamheterna tillsammans med Serviceförvaltningen samordnat bygg-
nadernas behov av åtgärder med verksamhetsanpassningar. I de fall åtgärderna 
ryms inom Serviceförvaltningens drift och underhåll tas projekten inte med i 
denna lokalförsörjningsplan. De åtgärder som behöver utredas vidare eller har 
gett anledning till ändrad budget har tagits med till denna lokalförsörjningsplan. 
För nya projekt görs en basutredning som identifierar projektet utifrån kostnad, 
omfattning och tid. Även för vissa pågående projekt har en basutredning gjorts 
för att samla tagna beslut.

Avgränsningar för den operativa lokalförsörjningsplanen
Lokalförsörjningsplanen innehåller:
• Bebyggda kommunala fastigheter för kommunens verksamhet och extern
• uthyrning
• Lokaler som hyrs in från externa fastighetsägare för kommunens verksamhet
• Framtida behov av mark och lokaler

Följande lokaler ingår inte i denna operativa lokalförsörjningsplan:
• Bostäder med tre månaders uppsägning eller mindre, dessa frågor hanteras av 

Vård och Omsorg
• Byggnader på Eslövs flygplats 
• Äldre byggnader som ingår i kommunens markreserv och som inte är ra-

tionella att använda i kommunal verksamhet, dessa byggnader hanteras av 
tillväxtavdelningen på Kommunledningskontoret

Uppföljning av den operativa lokalförsörjningsplanen
I samband med vårprognos, delårsrapport samt bokslut rapporterar service-
nämnden till kommunstyrelsen resultatet av lokalförsörjningsplanen. Finns 
avsteg från lokalförsörjningsplanen ska effekter för verksamheten bifogas.
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Förändrat lokalbehov under året
Skulle behov av lokalförändring som inte finns med i lokalförsörjningsplanen 
uppstå under året ska frågan tas till den kommunövergripande lokalgruppen som 
bereder frågan till styrgruppen för lokalfrågor. Processerna för inhyrning och 
investering ska följas så långt det är möjligt. I princip ska förankring och beslut 
göras enligt den övergripande lokalanskaffningsprocessen.

Styrdokument
I tidigare lokalförsörjningsplan fanns samlat kommunens organisation, strategier 
och aspekter för kommunens lokalfrågor. Detta finns inte med i denna operativa 
lokalförsörjningsplan utan kommer att föras in i olika styrdokument som kom-
mer upprättas av Kommunledningskontoret med stöd av Serviceförvaltningen 
och de verksamheter som är beroende av styrdokumenten. 
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BEFOLKNINGSPROGNOS 

Eslövs kommun tar varje år fram en befolkningsprognos för att kunna planera 
för framtidens verksamheter. Kommunen anlitar en extern konsult som utför 
uppdraget. 

Sedan 2000 har Eslövs kommun haft en god befolkningstillväxt och enligt prog-
nosen ska den tillväxten fortsätta de närmsta 15 åren. Under prognosperioden 
förväntas Eslövs befolkning att öka från 33 793 år 2019 till 39 553 år 2036. Detta 
är en ökning på 5 760 personer eller 17 procent. 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

40 000

39 000

38 000

37 000

36 000

35 000

Befolkning 2019 och prognos till 2036

34 000

33 000

32 000

31 000

30 000

Den största befolkningsökningen förväntas i den äldre befolkningen över 80 år. 
Från 2019 till 2036 prognostiseras en ökning med 886 personer, vilket motsvarar 
en ökning på 53 procent. Näst störst procentuell ökning prognostiseras för ålders-
grupperna 16–18 år och 19–24 år som förväntas öka med cirka 25 procent mellan 
2019 och 2036.

Nedan visas en prognos för hur befolkningsstrukturen ser ut idag och hur den 
kommer att se ut i Eslövs kommun år 2036 om befolkningsprognosen realiseras. 
Den största förändringen är andel invånare över 80 år som kommer att öka med 
1,5 procentenheter samt andel invånare 40–64 år som kommer att minska med 
1,1 procentenheter. 

%
0–5 år  7,5 %

6–15 år  13,1 %

16–18 år  3,7 %

19–24 år  6,5 %

25–39 år  18,7 %
40–64 år  31,8 %

65–79 år  13,8 %

80– år  4,9 %
Befolkningsstruktur 2019
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Befolkningsstruktur 2036

%
0–5 år  7,1 %

6–15 år  12,8 %

16–18 år  4,0 %

19–24 år  7,0 %

25–39 år  18,4 %
40–64 år  30,7 %

65–79 år  13,5 %

80– år  6,4 %

Skulle prognosen visa sig stämma, kommer framförallt det ökade antalet och den 
ökande andelen äldre att ställa högre krav på kommunens äldrevård. Mönstret 
med en ökande äldre befolkning finns i samtliga svenska kommuner men Eslövs 
kommun har relativt goda förutsättningar då kommunen har en yngre befolk-
ning i dagsläget än många andra kommuner.

Lokalförsörjningsplanen bygger på befolkningsprognosen för 2020, uppdaterad 
utifrån prognos för 2021 med ett lägre planerat bostadsbyggande. 

Då osäkerhet alltid råder i prognoserna är det viktigt att kontinuerligt följa upp 
befolkningsprognosen och beakta eventuella ändringar i arbetet med lokalförsörj-
ning. 
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KOMMUNENS FASTIGHETSBESTÅND

Eslövs kommun äger, förvaltar och hyr ut fastigheter, samt i vissa fall, hyr in 
lokaler för kommunala verksamheters behov. I januari 2021 uppgick kommunens 
totala bruksareor till cirka 250 000 kvadratmeter (kvm), varav cirka 75 procent 
var kommunägda lokaler. Barn- och familjenämnden är den största lokalanvän-
daren och utnyttjar cirka 50 procent av lokalbeståndet. Därefter kommer vård- 
och omsorgsnämnden med knappt 20 procent av det totala lokalbeståndet.

Fastighetskategorier
Nedan redovisas hur kommunens lokaler fördelas mellan de olika verksamheter-
na i kommunen.

Tabellen nedan visar fördelningen av ytor mellan verksamheterna i kommunens 
ägda lokaler.

Ägda lokaler

Skolor
Förskolor
Administrationslokal
Fritids
Övrig lokalyta

Tabellen nedan visar fördelningen av ytor mellan verksamheterna i kommunens 
inhyrda lokaler.

Inhyrda lokaler

Skolor
Förskolor
Administrationslokal
Fritids
Inhyrda moduler, BoU
Inhyrd VoO

12 (39)

ESLÖVS KOMMUNS OPERATIVA LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN FÖR ÅREN 2022fi2026
ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2021flXX flXX

2310 ( 2864 )



VÅRD OCH OMSORG

Vård och omsorgs lokaler är till största delen inhyrda från det kommunala 
bostadsbolaget, Eslövs Bostads AB, Ebo, men lokaler hyrs även in från externa 
fastighetsägare. Administrativa lokaler finns även i kommunens egna fastigheter. 
Inhyrning av lokaler för kommunens verksamheter sköts av servicenämnden, 
vid nya eller förlängda hyresavtal mer än fem år ska kommunstyrelsen godkänna 
hyresavtalen. En total genomsyn av Vård och Omsorgs lokaler finns i ”Plan för 
lokalförsörjning 2022–2026 för Vård och Omsorg, VoO.2020.0570”.

Äldreomsorgen bedriver sin verksamhet i vård- och omsorgsboenden, korttids-
boenden, biståndsbedömt trygghetsboende samt lokaler för dagverksamhet. I 
förvaltningens prognos finns ett stort behov av kapacitetsökning för boende men 
även för lokaler för dagverksamhet. För att möta detta behov har arbetet med ett 
nytt vård- och omsorgsboende med inriktning på demens startat. Hemvårdens 
personal finns i lokaler på flera platser i kommunen.

Funktionsnedsättning hyr in lokaler för gruppboenden, serviceboenden, daglig 
verksamhet och socialpsykiatri. 

Socialtjänst över 18 år hyr in lokaler för öppen verksamhet och blockförhyrning 
av bostäder.

Inom Vård och Omsorg finns även lokaler för administration och mötesplats på 
Karidal.

Uppföljning lokalförsörjningsplan 2021–2025
Följande projekt kommer att påbörjas under 2021 och slutföras 2022. Budget 
finns upptagen 2021, dessa projekt finns inte med i budget eller tidplan för 2022. 

Vårlöken Omvandling från särskilt boende till biståndsbedömt trygghetsboende

Luggudde Renoveringsbehov

Albovägen Renoveringsbehov

Tegelbruksvägen Renoveringsbehov

Lokalförändringar till budget 2022 
Under denna rubrik tas även de projekt med som fanns med i LFP 2021–2025 då 
nya rutiner för budgetering av inhyrningar gäller för budget 2022.

Nytt särskilt boende med inriktning på demensboende
En inledande basutredning är gjord och utifrån denna har följande sammanfatt-
ning tagits fram:
• Eslövs kommun har ett behov av 70–90 nya platser på särskilt boendeplatser 

2035
• 2025 uppgår det beräknade underskottet till ca 30 platser på särskilda boen-

den om prognosen görs utifrån Sverigesnittet, Skånesnittet ger en lite lägre 
prognos. 

• Ett nytt boende behövs 2027 utifrån ovan. 
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• Om ett nytt boende med 70–90 platser färdigställs 2027 kommer flera boen-
den att stå tomma, enligt dagens prognos fram till 2035. Därför föreslås att 
det i det fortsatta arbetet ska beaktas om man bör etappindela projektet eller 
senarelägga byggstart och ha tillfälliga paviljonger under en övergångstid.

• Inga befintliga lokaler behöver ersättas, (utredning pågår fortfarande då plats-
besök inte varit möjliga under pandemin)

• Verksamheten ska bedrivas av Eslövs kommun
• Byggnaden ska ägas av Eslövs kommun eller dess bolag 
• Arbetet med att finna lämplig plats för ett nytt särskilt boende har påbörjats

I det fortsatta arbetet avsätts medel för projektledning både på Vård och Omsorg, 
där projektledaren ska följa projektet hela vägen från nu till inflyttning av verk-
samheten, och på Serviceförvaltningen för att driva byggprojektprocessen. 

I projektet finns fortfarande många öppna frågor, dessa kommer att tas med i det 
fortsatta arbetet.

Dagverksamhet 
Behovet av nya lokaler är akut och tillfälliga lokaler behövs kortsiktigt. 
Långsiktigt kan dessa lokaler komma att ingå i det nya vård- och omsorgsboendet 
inriktat på demensboende.Verksamheten har flyttat till inspirationslägenheten på 
Karidal och kommer senare ingå i särskilt boende med inriktning på demens.

Vård- och omsorgsboende
Inventering av befintliga lokaler är gjord i samband med basutredning för 
demensboendet. Förslag på förbättringar är identifierade och tas med vid omför-
handling av hyresavtal:
• Trollsjögården
• Ölycke
• Kärråkra
• Solhällan
• Gjutaregården
• Bergagården

LSS-boende 2
Inhyrning av nytt LSS-boende för att klara kapacitetsökning och ersättning av 
befintliga boenden, basutredning påbörjad. Denna inhyrning kommer även vara 
underlag för kommande LSS-boende. LSS-boende 3 kommer att behöva upp-
handlas inom kort.

Modernisering av barnboende, Lapplandsvägen 11 A
Tidigare har man tittat på en flytt av barnboendet till Göingevägen men idag är 
förslaget att bygga om befintliga lokaler på Lapplandsvägen 11A, för att uppnå 
dagens krav. Basutredning pågår.

Göingevägen
Verksamhetsanpassningar i samband med omförhandling av hyresavtal. 
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Ny lokal daglig verksamhet
Lokalen som används idag på Trollsjögården behöver gå åter till boende och 
därför behövs en ny lokal. Basutredning är gjord.

Daglig verksamhet vid ridhuset
Verksamheten har framfört behov av en ny paviljong som ersätter befintlig pa-
viljong med stort underhållsbehov. Utredning ska ske för att klargöra om det är 
möjligt att använda de förskolepaviljonger med tillfälligt bygglov som ska rivas.

Daglig verksamhet, Skåneledsgruppen
Verksamheten har framfört behov av ny vinterverkstad, utredning kommer ske 
under 2021.

Vasslegatan
Se övriga lokalförändringar.

Nya utredningsprojekt
Nya lokaler för hjälpmedelsförråd
Verksamheten har framfört en önskan om att komma närmare lokalerna på 
Kvarngatan 7.

Nytt psykiatriboende
En behovsanalys av ett särskilt boende med psykiatrisk inriktning har gjorts 
2016. Utredning av lämpliga lokaler kommer att ske och en basutredning göras.

LSS-bostäder
Behov av verksamhetsanpassningar i samband med omförhandling av hyresavtal 
utreds för följande bostäder:
• Bjärevägen
• Järnvägsgatan
• Hasslebrovägen
• Kvarngatan 10 B 
• Kvarngatan 10 G
• Kvarngatan 14 C
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Hemvårdens lokaler Kvarngatan 7

Både hemvården och en hälso- och sjukvårdsorganisationen växer och lokalerna 
är redan underdimensionerade. En basutredning gällande lokalerna på Kvarn-
gatan 7 kommer att genomföras.

Öppenvårdsbehandlingen på Ystadsvägen 
Behov av utökad yta, detta ska beaktas vid hyresavtalets utgång.

Mötesplats Karidal 
Ersättningslokaler för verksamhet som tillfälligt flyttat in i lokalerna under 
pandemin. Frågan är löst genom att hemvården har flyttat till Poliskroken och 
förflyttningsutbildning har flyttat till Carl Engströmsskolan där de samutnyttjar 
lokal med Barn och Familj.
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BARN OCH UTBILDNING

Barn och Utbildning bedriver sin verksamhet till största delen i kommunens egna 
lokaler. Verksamhetens lokalbehov består av förskolor, skolor och administrativa 
lokaler. Ett detaljerat underlag som visar verksamhetens behov av lokalföränd-
ringar och planerat behov av utökning av lokalytor är framtaget av förvaltningen, 
se ärende BoF.2020.3072. 

Befolkningsprognosen har en större ökning av antalet barn än den tidigare prog-
nosen, särskilt i slutet av prognosperioden som sträcker sig till år 2036. Under 
år 2020 har antalet förskolebarn ökat mer än prognosticerat, vilket orsakat viss 
trängsel i förskolorna i Eslövs tätort. Utbyggnaden av förskoleplatser kommer 
att behöva justeras utifrån detta. En ny befolkningsprognos togs fram i samband 
med budgetarbetet som visade på att behovet av förskoleplatser senarelades, se 
vidare under sista stycket under avsnittet om befolkningsprognos ovan.

Det behövs mark- och planberedskap för förskola, eftersom behov av platser kan 
uppstå mycket snabbt, och för grundskola, eftersom en ny skola kräver stora sam-
manhängande ytor som är svårt att åstadkomma sent i planeringsprocesserna.

Uppföljning lokalförsörjningsplan 2021–2025
Nedan redovisas pågående projekt med beviljad budget 2021. 

Fridebo förskola

Förskolan är inhyrd från Eslövs Bostads AB, Ebo. Budget är ännu ej avsatt för 
projektet. I samband med omförhandling av hyresavtalet ska pedagogisk anpass-
ning av lokalerna göras. Projektet samordnas med Fridasroskolan. För att tillgo-
dose behovet av ersättningslokaler bör byggnadsarbetena i detta projekt starta 
då ombyggnad av Västra skolan är klar, enligt tidplan hösten 2025. Beslutade 
investeringsmedel i budget 2021 avser utredningar

Inhyrd förskola väster
Inhyrning av förskola på väster enligt kommunstyrelsens beslut Ks. 2019.0301. 

Vid prioritering inför budget 2021 senarelades detta projekt utifrån det behov 
som var känt då. Idag ser kommunen att behovet av nya förskoleplatser är betyd-
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ligt större utifrån både prognos och utfall. Detta gör att arbetet med att eftersöka 
mark bör starta parallellt med inhyrningsprojektet, ifall hyresavtal inte kommer 
att kunna tecknas. Behovet är minst sex avdelningar men helst åtta, 105 till 140 
platser. Den totala ytan beräknas till ca 1 400 kvm BTA för en förskola med sex 
avdelningar i två plan och 1 800 kvm BTA för en förskola med åtta avdelningar 
i två plan utifrån konceptförskolorna som SKR har tagit fram. Då behovet av 
nya förskoleplatser är stort i Eslövs stad måste detta projekt prioriteras. Se även 
förskola Väster/Centrum nedan. Budget för projektet har ännu inte tagits fram. 

Förskola Marieholm
Detta är en planerad ny förskola med 70 platser, norr om järnvägen i Marieholm. 
I samband med budget 2021 senarelades detta projekt och faller nu utanför 
planperioden. Detaljplanen är antagen. Projektet avvaktar kommande lokalför-
sörjningsplan.

Vitsippans förskola, tidigare kallad Nya Skogsgläntan
Ny förskola invid Skogsgläntans förskola med åtta avdelningar, 140 platser. 
Förskolan är både en kapacitetsökning och ersättning för gamla Skogsgläntans 
förskola som har tidsbegränsat bygglov. Den nya byggnaden är avropad från 
SKR:s ramavtal för förskolelokaler. Detaljplanearbete pågår. Den totala ytan 
beräknas till 1850 kvm. Behov av ersättningslokaler se ”Lokalförändringar till 
budget 2022” nedan. 

Blåsippans förskola tidigare kallad Stehag Söder
Nybyggnad av förskola på nytt exploateringsområde i södra Stehag, med sex 
avdelningar, 105 platser. Den totala ytan beräknas till 1337 kvm. Förskolan 
kommer att ersätta Gyabo och Trollhassels förskolor och möta behovet av fler 
förskoleplatser. Förskolan är upphandlad via SKR:s ramavtal för förskolelokaler. 
Det tillfälliga bygglovet för förskolan Trollhasseln förlängs till 2027-10-01. Idag 
planeras byggnaden avvecklas när verksamheten flyttat in i förskola Söder. Skulle 
behov av lokalen finnas fram tills det tillfälliga bygglovet går ut tas detta med till 
lokalförsörjningsplan 2023. 

Häggebo förskola Flyinge

Tillbyggnad av befintlig förskola med två avdelningar och utökning av lekyta. 
Tillbyggnaden ska ersätta Pegasus förskola som har tidsbegränsat bygglov. 
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Örtofta/Väggarp

Planerad nybyggnad av förskola med fyra avdelningar, 70 platser. 

Förskolan är tänkt att ersätta Sockertoppens förskola vid idrottsplatsen i Örtofta 
som har tidsbegränsat bygglov vilket går ut 2023-03-08 med möjlig förlängning. 

Ett exploateringsprojekt med ca 80–100 bostäder pågår i Väggarp. I detta arbe-
te ingår även markförhandling för en ny permanent förskola. Basutredning för 
projektet är påbörjad men avvaktar markförhandlingar och detaljplanearbete. Ny 
avstämning görs vid LFP 2023–2027. Avvecklingskostnader för Sockertoppens 
förskola behöver beaktas i samband med flytt till ny förskola. Detta projekt finns 
inte med i budget 2022.

Violens förskola tidigare kallad Nya Norrebo
Nybyggnation av förskola med sex avdelningar, 105 platser. Den totala ytan 
beräknas till 1250 kvm. Förskolan är upphandlad via SKR:s ramavtal för förskol-
elokaler. Gamla Norrebo förskola planeras att rivas då den nya byggnaden är klar 
men kan eventuellt behövas som tillfällig lokal. En del av gamla Norrebo förskola 
revs 2020 för att ge plats åt den nya förskolan. Kostnad för rivning av resterande 
gamla Norrebo förskola finns upptagen i driftsbudget för 2022. Innan gamla Nor-
rebo förskola rivs ska avstämning ske mot det aktuella behovet av förskoleplatser. 

Ängabo förskola

Ängabo förskola, nybyggnad eller tillbyggnad. Avvaktar pågående projekt. I sam-
band med budget 2021 senarelades detta projekt och faller nu utanför planperio-
den. Utredning utifrån detaljplan bör göras. Fastigheten ligger intill Husarängen 
där en större utredning kommer ske, se lokaler för Kultur och Fritid nedan. Detta 
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Källebergskolan

Källebergsskolan kommer användas som tillfälliga lokaler för eleverna på Salle-
rupskolan. För att Källebergsskolan ska fungera för de yngre eleverna behöver 
anpassning göras av utemiljön samt kök

Framöver kommer även Västra skolan och Fridasroskolan behöva ersättningslo-
kaler i samband med ombyggnadsarbete och då bör dessa lokaler fungera som 
tillfälliga lokaler även för dessa skolor. I ett ännu längre perspektiv bör både 
mark och lokaler tas med i arbetet med genomförande av den fördjupade över-
siktsplanen för Östra Eslöv. 

Teknikcentrum

I budget 2021 finns medel avsatta för anpassning av lokalerna då byggnaden var 
tänkt att användas som tillfällig lokal i samband med ombyggnad av Sallerup-
skolan. Några anpassningar av lokalerna behöver inte göras för att fungera som 
ersättningslokaler för Sallerupskolan som kommer använda ca 2/3 av byggnaden 
till slöjd och lärararbetsplatser. I ett längre perspektiv bör både mark och lokaler 
tas med i arbetet med vid genomförande av den fördjupade översiktsplanen för 
Östra Eslöv. Detta projekt finns inte med i budget eller tidplan för 2022.
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Västra skolan

Utredningsmedel finns avsatta i budget 2021. En basutredning är påbörjad 2021 
för att klargöra behov av underhåll och verksamhetsanpassningar. Ombyggnads-
arbetena planeras starta hösten 2024 då tillfälliga lokaler kommer finnas på 
Källebergsskolan när Sallerupskolans elever flyttat tillbaka till sina nya lokaler.

Fridasroskolan

Modernisering och verksamhetsanpassning av lokalerna. 

Skolan är inhyrd från Eslövs Bostads AB, Ebo. Budget är ännu ej avsatt för 
projektet. I samband med omförhandling av hyresavtalet ska modernisering och 
verksamhetsanpassning av lokalerna göras. Projektet samordnas med Fridebo 
förskola. Basutredning är påbörjad. För att tillgodose behovet av ersättningsloka-
ler bör byggnadsarbetena i detta projekt starta då ombyggnad av Västra skolan är 
klar, enligt tidplan hösten 2025. Beslutade investeringsmedel i budget 2021 avser 
utredningar.
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Norrevångskolan

Avser utbyggnad av befintlig grundskolan F–6 från två till tre parallella klasser 
per årskurs. I projektet ingår, förutom undervisningslokaler, utökning av kök och 
matsal samt utemiljö. Den totala tillbyggnaden blir drygt 1 700 kvm.

Marieskolan

Tillbyggnad av befintlig skola för ytterligare 100 barn samt modernisering av 
befintliga lokaler. Den totala tillbyggnaden blir knappt 1 400 kvm.

Sallerupskolan

 

Rivning av befintlig skola, nybyggnad av en treparallellig skola med ca 6 300 
kvm och anpassning av utemiljö på fastigheten där Sallerupskolan ligger idag. 
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Utredning är gjord angående ersättningslokaler och i samband med detta är en 
basutredning gjord.

Ersättningslokaler under tiden den nya Sallerupskolan byggs kommer finnas 
både på Källebergsskolan och i paviljonger vid Sallerupskolan. Mellanstadiet 
flyttar till Källebergskolan och f–3 får kompletterande lokaler i paviljonger som 
placeras på delar av fotbollsplanen. 

Vasavångskolan tidigare kallad Nya Östra skolan

 

Projektet avser renovering och anpassning av Gamla Bergaskolans lokaler genom 
byte av fasader, ombyggnad av östra delen av byggnaden samt rivning av aula. 
Basutredning är gjord för att samla tagna beslut.

Stehagskolan

Ombyggnad av Gyabo förskola till skollokaler till skollokaler, lokalerna ligger 
inne i skolan. I samband med prioriteringar inför budget 2021 gjordes följande 
prioritering. ”Det är möjligt för verksamheten att minska projektet. Uppskattad 
kostnad är ca 2 milj för de åtgärder som skulle göra lokalerna mer lämpliga 
 utifrån verksamhetens behov. Åtgärderna bör göras samma år som förskola 
 Stehag söder färdigställs.” En basutredning kommer att göras för att klargöra 
 vilka åtgärder som behöver göras. Byggnadsarbetena kan starta när förskolan 
flyttat till förskolan Blåsippan tidigare kallad Stehag Söder.
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Flyingeskolan

Projektet kommer att etappindelas, basutredning är gjord för etapp ett.

Etapp 1

För att klara dagens behov av lokaler behöver två nya basutrymmen tillskapas. 
Detta sker genom att hemkunskapsundervisningen flyttas till Ölyckeskolan och 
ett vilande utrymme tas i bruk.

För att få bättre förutsättningar för fritidshemmet att bedriva en bra och sam-
manhållen verksamhet, byter fritidshemslokalen vid idrottshallen plats med 
biblioteket vid matsalen. Det ger också förutsättningar att bygga ut diskinläm-
ningen på en del av den nuvarande biblioteksytan. Diskinlämningen är idag 
underdimensionerad och fungerar mindre bra. I samband med detta behöver 
anpassningsåtgärder göras. Etapp 1 kommer medföra högre kostnader 2021 än 
vad som är fördelat i budget. Den förändrade fördelningen av budget mellan 
åren kommer att redovisas i kommande vårprognos. Den totala projektbudgeten 
ändras inte i samband med etapp 1. 

Etapp 2

I etapp 2 planeras att skolan anpassas till två paralleller per årskurs, 350 elever. 
Befintligt lokalprogram för tvåparallellig skola åk f–6 används som utgångspunkt. 
Denna förändring behöver vara klar tidigast 2026, anpassning av tidplan görs 
mot pågående detaljplanearbete. Budget för etapp 2 justeras när basutredning för 
denna etapp är gjord.

Frågan om att friköpa paviljongerna tas med i en inledande basutredning för 
etapp två.
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Lokalförändringar till budget 2022
Ersättningslokaler gamla Skogsgläntan
För att tillgodose behovet av förskoleplatser då Skogsgläntan rivs kommer inhyr-
ning av förskolelokaler på väster i Eslövs tätort göras.

Iordningställande av ytor inom ”Idrottsparken”

 

Idrottsparken är ett projekt som Barn och Utbildning fört fram då de kommer 
förlora ytan i öster, markerad med blått i kartan ovan, när den säljs. Projektet 
kommer ge ytan, markerad med rött, en skogskaraktär. Parrallellt med detta 
investeringsprojekt kommer underhållsarbeten i form av upprustning av friidrotts-
ytan öster om den röda ytan göras. Dessa ytor ligger inom det område som kallas 
Idrottsparken i den fördjupade översiktsplanen för Östra Eslöv. Den fördjupade 
översiktsplanen föreslår att omvandlingsplanerna för området tas fram tillsam-
mans med föreningar och verksamheter i området. Utifrån detta tas förslag på 
budget fram både utifrån direkta önskemål från Barn och Utbildning och åtgärder 
som ska tas fram tillsammans med föreningar med verksamhet inom området. 

Nya utredningsprojekt 
Förskola Väster/Centrum
Denna förskola behövs både för kapacitetsökning och för att ersätta ett antal plat-
ser som finns i mindre lämpliga lokaler. Projektet bör starta så snart som möjligt 
då denna förskola kan komma att behövas innan inhyrd förskola på väster är klar.

Behovet är minst sex avdelningar men helst åtta. Den totala ytan beräknas till ca 
1400 kvm BTA för en sex avdelningsförskola i två plan och 1800 kvm BTA för en 
åtta avdelningsförskola i två plan utifrån konceptförskolorna som SKR har tagit 
fram. Arbetet med att finna lämplig mark och att ta fram en basutredning till 
denna förskola måste prioriteras. Utredningsmedel finns avsatt i budget.
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Östra Strö skola

Barn och Utbildning har påtalat att byggnaden har dålig tillgänglighet och brist 
på komplementlokaler. Serviceförvaltningen har framfört behov av invsteringar i 
all teknik.

Marieskolan

Verksamheterna har framfört att översyn av kök, matsal och idrottslokaler bör 
göras utifrån både Serviceförvaltningens och Barn och Utbildnings behov, men 
även utifrån Kultur och Fritids möjlighet att samutnyttja lokalerna.

Utredningen är avslutad då idrottslokalerna är åtgärdade genom ombyggnad av 
befintliga omklädningsrum och då kök och matsal ingår i köksutredningen som 
görs för alla storkök i kommunen.
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Barn och utbildningsförvaltningen bedömer att deras lokalbehov i stort är väl 
tillgodosett, inte minst med tanke på den renovering och ombyggnad av Hus C 
(gamla Östra skolan) som ska göras.

För framtiden är det önskvärt att möjligheter till en expansion av verksamheten 
i närheten av Carl Enström-skolan på lång sikt möjliggörs. Det är också önskvärt 
att de delar av gymnasieundervisningen som finns på Bergaområdet och i kvarte-
ret Hyveln på sikt flyttar till lokaler närmare huvudbyggnaderna. Mest angeläget 
är fordons- och elprogrammen som i dag finns på Hyveln, men det vore en stor 
fördel om även idrottsundervisningen kunde ske i direkt anslutning till Carl Eng-
ström-skolan. Önskemål att flytta även byggprogrammet och gymnasiesärskolan 
finns, men bedöms som mindre angeläget.

För närvarande är det inte prioriterat att flytta de delar av gymnasieundervis-
ningen som finns på Berga området och de delar som finns inom kvarteret Hy-
veln till Carl Engströms skolan, motsvarande gäller även idrottsundervisningen.

Uppföljning lokalförsörjningsplan 2021–2025
Carl Engström-skolan

 

Skoltorget vid Carl Engström-skolan
Ombyggnaden är färdigprojekterad i samband med ombyggnad av Östergatan. 
Projektet samordnas med Carl Engström-skolan byggnad C, Gamla Östra skolan.

Carl Engström-skolan byggnad C, Gamla Östra skolan
Projektet omfattar ändring av planlösning för verksamheten så att arbetsrum och 
skolsalar iordningställs, hiss installeras, byte av tak, fasadrenovering, ytskikts-
renovering och nya installationer. Projektet samordnas med Skoltorget vid Carl 
Engström-skolan. Ersättningslokaler löses inom skolans lokaler.
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Barn och Utbildning har framfört behov av att åtgärda arbetsmiljön. Innan några 
permanenta lösningar görs i byggnaden kommer kommunledningskontoret begä-
ra ett utredningsuppdrag av hela Trollsjöområdet utifrån ett bredare perspektiv.
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KULTUR OCH FRITID

Kultur och Fritid är en lokalintensiv verksamhet, till största delen ägs dessa lo-
kaler av Eslövs kommun. Förutom de lokaler som används för Kultur och Fritids 
egen verksamhet ingår i förvaltningens arbete även lokaler till föreningsverk-
samheten i kommunen. När det gäller lokaler till föreningsverksamheter har det 
identifierats ett behov av att ta fram bedömningsgrunder för att klargöra till vilka 
verksamheter och på vilket sätt kommunen ska bistå med lokaler. På förvaltning-
en pågår ett arbete med att ta fram ett fritidspolitiskt program och i samband 
med detta kommer även frågorna ovan belysas.

Kultur och Fritid ansvarar för merparten av korttidsuthyrningen av kommunens 
lokaler utifrån den taxa som kommunfullmäktige antagit.

Uppföljning lokalförsörjningsplan 2021–2025
Nedan redovisas pågående projekt med beviljad budget 2021. 

Bian

I lokalförsörjningsplan 2021–2025 fanns upptaget anpassning av lokalen i sam-
band med omförhandling av hyresavtal. Vid framtagning av basutredning har det 
framkommit att de åtgärder som idag behöver göras är underhållsåtgärder.

Inom en 10- till 15-årsperiod kommer det troligen bli aktuellt att byta ut biograf-
stolar, ridå och heltäckningsmattor. Detta innebär en större investering och bör 
finnas med i kommande lokalförsörjningsplanering.
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Kulturskolan

Kulturskolan har idag tillfälliga lokaler på Östergatan 8. Projektet med att bygga 
till Lilla Teatern för att möta kulturskolans lokalbehov och samla verksamheten 
har startat, basutredning för att sammanställa förutsättningarna för projektet är 
gjord. Detaljplanearbetet pågår och de nya lokalerna beräknas stå klara till år 
2024. Uppsägning av lokalerna på Östergatan samordnas med färdigställande 
av tillbyggnaden på Lilla Teatern. Eventuellt behov av ersättningslokaler tas till 
lokalförsörjningsplan 2023–2027.

Översyn av idrottsplatser
Serviceförvaltningen har identifierat större brister i lokalerna på idrottsplatser-
na i Hurva, Kungshult och Gårdstånga. Utifrån detta kommer en basutredning 
göras för att klargöra möjlig samutnyttjande av lokaler och eventuella behov av 
åtgärder. Övriga tidigare redovisade arbeten kommer göras under 2021.

Översyn av korttidsuthyrningen av kommunens lokaler
I detta arbete kommer först en genomlysning göras av vilka lokaler kommunen 
hyr ut och därefter klargörs vem som bäst sköter korttidsuthyrningen av de olika 
lokalerna. Översynen kommer ske kring organisationen i dessa frågor i syfte att 
få en transparens och tydlighet i dessa lokalfrågor.

Ansvarsfördelning vid uthyrning av idrottsplatser och föreningslokaler
När det gäller denna typ av lokaler har kommunen både ett ansvar som fastig-
hetsägare och som ansvarig för kommunens föreningsverksamhet genom bland 
annat bidrag till föreningarna. Denna fråga kommer att utredas, i första hand 
utifrån organisation och ansvarsfördelning. Syftet är att få en transparens och 
tydlighet i dessa lokalfrågor.

Gamla brandstationen, 81012, Gröna torg, Kastanjen 1,
Se övriga lokalförändringar

30 (39)

ESLÖVS KOMMUNS OPERATIVA LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN FÖR ÅREN 2022fi2026
ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2021flXX flXX

2328 ( 2864 )



Ekenäsgården

Utredning av fastigheten är gjord och Serviceförvaltningen har konstaterat att 
Ekenäsgården har stora tekniska brister. En basutredning kommer att göras 
utifrån ett fastighetsägarperspektiv och ur ett stadsbyggnadsperspektiv för att 
klargöra eventuella behov av åtgärder. Hyresgäster i byggnaden är idag Eslövs 
musiksällskap och Eslövs Cykelklubb.

Nya utredningsprojekt
Idrottslokaler Löberöd

Önskemål har framförts om fler omklädningsrum vid idrottsplatsen i Löberöd 
och gräs på befintlig grusplan. Vidare har föreningslokalen för luftgevärsskytte i 
Skyttegaraget stora brister. Utifrån detta kommer en basutredning göras för att 
klargöra eventuella behov av åtgärder och möjligheten att samutnyttja lokaler.
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Gasverket

Idag bedrivs ungdomsverksamhet i byggnaden. Verksamheten upplever det 
geografiska läget och utomhusmiljön som bra, samtidigt som man framfört 
önskemål om att tillgänglighetsanpassa byggnaden så att de kan få tillgång till 
de outhyrda lokalerna på andra våningen. Verksamheten är i behov av utökade 
lokaler redan nu, och då befolkningsprognosen för målgruppen ökar för varje 
år är detta en angelägen fråga för att kunna bedriva en trygg och ändamålsenlig 
ungdomsverksamhet. 

Serviceförvaltningen har aviserat att de ser behov av att byta tak och ventilation i 
byggnaden. Utifrån detta kommer en basutredning göras för att klargöra eventu-
ella behov av utökade verksamhetsytor, samutnyttjande och åtgärder i byggnad. 
Eventuella verksamhetsanpassningar bör samordnas med byggnadens fastighets-
underhåll.

Karlsrobadet 

Enligt beslut i kommunfullmäktige den 25 oktober 2021 kommer badet övergå 
i kommunal ägo. Utifrån detta kommer en basutredning göras för att klargöra 
eventuella investerings behov till lokalförsörjningsplan 2023. Åtgärder som behö-
ver göras 2022 finns upptagna i budget 2022.
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Konstgräsplan
Kultur och Fritid ser ett stort behov av en ny konstgräsplan både utifrån hur 
befintliga konstgräsplaner används idag och att antalet konstgräsplaner i kommu-
nen är lågt i jämförelse med övriga kommuner i landet. En basutredning kommer 
att göras för att klargöra eventuella behov av ytterligare en konstgräsplan. 

Husarängen
Basutredning är påbörjad för ny byggnad efter branden 2021-02-14. Projektet 
kommer att ingå i en utredningen av framtida rekreationsområde på Husar-
ängen, Karlsrobadet och angränsande parkmark som görs på Kultur och Fritid. 
Utredningsmedel finns avsatta i budget 2022.
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ÖVRIGA LOKALFÖRÄNDRINGAR

Uppföljning lokalförsörjningsplan 2021–2025
Gamla brandstationen, 81012, Gröna torg, Kastanjen 1,
Fastigheten ligger i ett exploateringsprojekt. Lokalerna kan hyras ut upp till,  
2024-12-31 utan besittningsskydd. Då fastigheten ligger som ett exploaterings-
projekt behöver utredning starta för att klara ut effekterna av projektet för fören-
ingar som hyr lokal i byggnaden, boule, taekwondo.

Rådhuset
Lokalerna ska iordningställas till generella administrativa lokaler för kommu-
nens verksamheter utan speciella krav på ljud, säkerhet, arkiv med mera. Antal 
arbetsplatser kommer vara upp till ca 65, beroende av vilka ytor som avsätts till 
annan verksamhet så som konferens- och samtalsrum med mera. Basutredning är 
gjord och projektet genomförs av Serviceförvaltningen.

Åkermans väg
Verksamheten sitter kvar på Åkermansväg tills lokalerna i Rådhuset är klara. Då 
kommer personal från Stadshuset flytta till Rådhuset och verksamheten som idag 
sitter på Åkermansväg flyttar till Stadshuset.

Vasslegatan
Projektet innefattar renovering till bostad. 

Backåkra
Byggnaden står tom och Serviceförvaltningen arbetar med att hyra ut den för att 
täcka kommunens kostnader.

Johnssons minne
Byggnaden kommer att säljas under 2022.

Föreningstorget 6 (fd. Polishuset)
Den norra flygeln används i dag av hemvårdens personal, lediga lokaler finns i 
den södra flygeln.

Stadshuset
En förstudie av Eslövs framtida stadhus utifrån hur lokalerna ska användas är 
gjord, denna kommer att följas av vidare utredning av alternativa arbetsformer. 
Därefter kommer frågan om framtida lokaler, både befintliga och ev. nya, utifrån 
förstudien och resultatet för alternativa arbetsmetoder utredas. 

Projektet ”Trygg och säker foajé”, vilket omfattar ombyggnad av foajé, iordning-
ställande av samtalsrum i direkt anslutning till foajé samt ny teknik för lås, larm 
och inpassering.
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Örtofta Folkets Hus
Enligt tidigare beslut ska fastigheten säljas. Då det idag både finns förskola och 
idrottsverksamhet i området som nyttjar fastigheten för parkering med mera, 
kommer försäljning avvakta tills vidare.

Lokalförändringar till budget 2022
Avveckling av paviljonger med tillfälligt bygglov 

Kostnad för avetablering av paviljonger med tidsbegränsat bygglov, Trollhasslen, 
Trollet, Pegasus och Skogsgläntan finns upptagna i driftsbudget för 2022. 
Bygglovet för Trollhasslen förlängs, se förskola Stehag söder. 
Skogsläntans avetablering sker när tillfällig inhyrning på väster är klar. 
Övriga paviljonger avetableras senast när det tidsbegränsade bygglovet går ut.
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MARK FÖR KOMMUNENS VERKSAMHETSLOKALER

Paletten har en stor tomt, utbyggnad kan utredas 

Lindebo har en stor tomt, utbyggnad kan utredas 

Norrebo projekt med nybyggnad av sex avdelningar pågår. Ytterliggare utbygg-
nad efter rivning kan utredas.

I lokalförsörjningsplan 2021–2025 finns redovisat möjlig utbyggnad på befintliga 
skolor och förskolor för hela kommunen.

Markreserv – ej utnyttjad detaljplanelagd mark
Nedan visas idag kända fastigheter med planrätt för kommunal verksamhet 
i tätorten Eslöv. I sammanställningen kan saknas fastigheter då kommunens 
detaljplaner inte är digitaliserade. Detta gör att det är mycket tidskrävande att 
ta fram en total sammanställning av fastigheter som är möjliga att bebygga för 
kommunens verksamheter.

Bostäder/Skola
Smultronet 1, Eslöv Bäckdala

Gårdstånga 15:31

Bostäder eller daghem
Billinge 3:70

Allmänt ändamål
Hästen

Centrumverksamhet
Gäddan 3

Offentliga byggnader
Kärnan 2 och 3
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Ny mark till kommunala verksamhetslokaler
I samband med att kommunen växer är det av största vikt att behovet av mark 
för kommunens verksamheter beaktas. Detta arbete behöver intensifieras för de 
konkreta behov som tagits upp under respektive verksamhet ovan, men även för 
att tillgodose att kommunen i framtiden har avsatt mark för kommunens verk-
samhet. Processen från att behov av nya lokaler är identifierat tills inflyttning är 
en lång process som kan förkortas betydligt om lämplig mark finns avsatt. 

Lokaliseringsutredning för förskola väster/centrum samt särskilt boende med 
inriktning på demens pågår.
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TIDPLAN INVESTERINGAR

Basutredning - Ks, Verksamhet, SeN

Markförhandlingar/detaljplan - Ks

Projekt  - SeN

Inflyttning - Verksamhet

2022 2023 2024 2025

Investeringsprojekt Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Ersättningslokaler

Källebergskolan, ny utemiljö/omb kök augusti

Ombyggnad kök kan bara utföras under sommarlov

Förskola

Norrebo , 18-A maj

Nya Skogsgläntan, 19-B juni

Ängabo, tidplan i kommande lokalförsörjningsplan

Örtofta/Väggarp, 19-E, tidplan kompletteras i kommande LFP 

Flyinge förskola Häggebo, 19-H1 Juli

Stehag söder, 18-D Mars

Förskola centralt/väster, önskad inflyttning 2025

Grundskola

Marieskolan , 18-G juli

Sallerupskolan, 18-F juli

Ersättningslokaler Sallerupskolan maj

Norrevångskolan  18- E januari

Stehagskolan, 18-H augusti

Flyinge skolan , 19-H2

Etapp1, påbörjas 2021 augusti

Etapp 2, tidplan tas fram i samband med basutredning

Nya Östra skolan, etapp 2 B, åk 7-9, 18-J juni

Västraskolan juli

Idrottsparken juli

Gymnasieskola

Skoltorget vid Carl Engströmskolan maj

Gamla Östra skolan, 18-I maj

Kultur och fritid

Kulturskolan augusti

Husarängen

Planerad byggstart avvaktar pågående utredning

Karlsrobadet

Projektet kommer troligen fortsätta, basutredning till LFP 2023

Vård och Omsorg

Demensboende

Övriga förvaltningar

Rådhuset, 20-A juli

Stadshuset

Förstudie

Foajén juli

Vasslegatan

Tidplan tas fram när omfattning av ombyggnad är klar
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TIDPLAN INHYRNINGAR

Basutredning – Ks, Verksamhet, SeN

Hyresavtal

Inflyttning – Verksamhet

Eventuella evakueringslokaler ej redovisade

2022 2023 2024 2025

Investeringsprojekt Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

PROJEKT TILL BUDGET 2022

Vård och Omsorg

LSS-boende 2

LSS-boende 3, avvaktar LSS-boende 2

LSS-boende 4, avvaktar LSS-boende 2

Göingevägen

Lapplandsvägen 11 A, moderinisering 

Trollsjögården Tidplanen  anpassas till lediga lägenheter

Ölyckehemmet Tidplanen  anpassas till lediga lägenheter

Kärråkra Tidplanen  anpassas till lediga lägenheter

Solhällan Tidplanen  anpassas till lediga lägenheter

Gjutaregården Tidplanen  anpassas till lediga lägenheter

Bergagården Tidplanen  anpassas till lediga lägenheter

Ny lokal daglig verksamhet

Daglig verksamhet vid ridhuset

Daglig verksamhet, Skåneledsgruppen

Barn och Utbildning

Tillfälliga förskolelokaler på väster

UTREDNINGSPROJEKT, TIDPLAN TILL LFP 2023

Vård och Omsorg

Särskiltboende inriktning demens

Nya lokaler för hjälpmedelsförråd

Nytt psykiatriboende

Bjärevägen

Järnvägsgatan

Hasslebrovägen

Kvarngatan 10B

Kvarngatan 10G

Kvarngatan 14 C

Hemvårdens lokaler Kvarrngatan 7

Öppenvårdsbehandling

Barn och Utbildning

Fridasroskolan

Fridebo

Inhyrd förskola väster
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Nedan redovisas de förändringar som är gjorda i lokalförsörjningsplanen sedan den 
godkändes som underlag till budget i maj 2021. Förändringarna är markerade i 
gult.  
s. 5 
Hur kommunen ska bygga beskrivs i kommunens styrdokument för lokalfrågor. 
 
s. 9, Styrdokument 
Detta finns inte med i denna operativa lokalförsörjningsplan utan kommer under 
2021 att föras in i olika styrdokument som kommer upprättas av 
Kommunledningskontoret med stöd av Serviceförvaltningen och de verksamheter 
som är beroende av styrdokumenten.  
 
s. 11, Befolkningsprognos, sista stycket 
Lokalförsörjningsplanen bygger på befolkningsprognosen för 2020, uppdaterad 
utifrån prognos för 2021 med ett lägre planerat bostadsbyggande.  
Då osäkerhet alltid råder i prognoserna är det viktigt att kontinuerligt följa upp 
befolkningsprognosen och beakta eventuella ändringar i arbetet med 
lokalförsörjning.  
 
s. 13, Uppföljning lokalförsörjningsplan 2021-2025 
Följande projekt kommer att påbörjas under 2021 och slutföras 2022. Budget finns 
upptagen 2021, dessa projekt finns inte med i budget eller tidplan för 2022.  
 
s. 14, Nytt särskilt boende med inriktning på demens 

- Inga befintliga lokaler behöver ersättas, (utredning pågår fortfarande då 
platsbesök inte varit möjliga under pandemin) 

 
s. 14, Dagverksamhet 
Verksamheten har flyttat till inspirationslägenheten på Karidal och kommer senare 
ingå i särskilt boende med inriktning på demens. 
 
s. 14, LSS-boende 2 
LSS-boende 3 kommer att behöva upphandlas inom kort. 
Lokalen som används idag på Trollsjögården behöver gå åter till boende och därför 
behövs en ny lokal. Basutredning är gjord. 
 
s.15, Vasslegatan 
Se övriga lokalförändringar. 
 
s. 15, LSS-bostäder 
Behov av verksamhetsanpassningar i samband med omförhandling av hyresavtal 
utreds för följande bostäder: 

- Bjärevägen 
- Järnvägsgatan 
- Hasslebrovägen 
- Kvarngatan 10 B  
- Kvarngatan 10 G 
- Kvarngatan 14 C 
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s.16, Mötesplats Karidal  
Ersättningslokaler för verksamhet som tillfälligt flyttat in i lokalerna under 
pandemin. Frågan är löst genom att hemvården har flyttat till Poliskroken och 
förflyttningsutbildning har flyttat till Carl Engströmsskolan där de samutnyttjar 
lokal med Barn och Familj. 
 
s. 17, Barn och Utbildning 
Befolkningsprognosen har en större ökning av antalet barn än den tidigare 
prognosen, särskilt i slutet av prognosperioden som sträcker sig till år 2036. Under 
år 2020 har antalet förskolebarn ökat mer än prognosticerat, vilket orsakat viss 
trängsel i förskolorna i Eslövs tätort. Utbyggnaden av förskoleplatser kommer att 
behöva justeras utifrån detta. En ny befolkningsprognos togs fram i samband med 
budgetarbetet som visade på att behovet av förskoleplatser senarelades, se vidare 
under sista stycket under avsnittet om befolkningsprognos ovan. 
 
s. 17, Fridebo förskola 
Förskolan är inhyrd från Eslövs Bostads AB, Ebo. Budget är ännu ej avsatt för 
projektet. I samband med omförhandling av hyresavtalet ska pedagogisk 
anpassning av lokalerna göras. Projektet samordnas med Fridasroskolan. För att 
tillgodose behovet av ersättningslokaler bör byggnadsarbetena i detta projekt starta 
då ombyggnad av Västra skolan är klar, enligt tidplan hösten 2025. Beslutade 
investeringsmedel i budget 2021 avser utredningar 
 
s. 18, Vitsippans förskola tidigare kallad Nya Skogsgläntan 
Ny förskola invid Skogsgläntans förskola med åtta avdelningar, 140 platser. 
Förskolan är både en kapacitetsökning och ersättning för gamla Skogsgläntans 
förskola som har tidsbegränsat bygglov. Den nya byggnaden är avropad från SKR:s 
ramavtal för förskolelokaler. Detaljplanearbete pågår. Den totala ytan beräknas till 
1850 kvm. Behov av ersättningslokaler se ”Lokalförändringar till budget 2022” 
nedan.  
 
s. 18, Blåsippans förskola tidigare kallad Stehag Söder 
Nybyggnad av förskola på nytt exploateringsområde i södra Stehag, med sex 
avdelningar, 105 platser. Den totala ytan beräknas till 1337 kvm. Förskolan 
kommer att ersätta Gyabo och Trollhassels förskolor och möta behovet av fler 
förskoleplatser. Förskolan är upphandlad via SKR:s ramavtal för förskolelokaler. 
Eventuellt behov av ersättningslokaler se ”Lokalförändringar till budget 2022” 
nedan. Det tillfälliga bygglovet för förskolan Trollhasseln förlängs till 2027-10-01. 
Idag planeras byggnaden avvecklas när verksamheten flyttat in i förskola Söder. 
Skulle behov av lokalen finnas fram tills det tillfälliga bygglovet går ut tas detta 
med till lokalförsörjningsplan 2023.  
 
s. 18, Häggebo förskola Flyinge 
Tillbyggnad av befintlig förskola med två avdelningar och utökning av lekyta. 
Tillbyggnaden ska ersätta Pegasus förskola som har tidsbegränsat bygglov. 
Budgetjustering är aviserad till budget 2022. 
 
s. 19, Örtofta/Väggarp 
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Planerad nybyggnad av förskola med fyra avdelningar, 70 platser.  
Förskolan är tänkt att ersätta Sockertoppens förskola vid idrottsplatsen i Örtofta 
som har tidsbegränsat bygglov vilket går ut 2023-03-08 med möjlig förlängning.  
Ett exploateringsprojekt med ca 80–100 bostäder pågår i Väggarp. I detta arbete 
ingår även markförhandling för en ny permanent förskola. Basutredning för 
projektet är påbörjad men avvaktar markförhandlingar och detaljplanearbete. Ny 
avstämning görs vid LFP 2023–2027. Avvecklingskostnader för Sockertoppens 
förskola behöver beaktas i samband med flytt till ny förskola. Detta projekt finns 
inte med i budget 2022. 
 
s. 19, Violens förskola tidigare kallad Nya Norrebo 
Nybyggnation av förskola med sex avdelningar, 105 platser. Den totala ytan 
beräknas till 1250 kvm.  Förskolan är upphandlad via SKR:s ramavtal för 
förskolelokaler. Gamla Norrebo förskola planeras att rivas då den nya byggnaden 
är klar men kan eventuellt behövas som tillfällig lokal. En del av gamla Norrebo 
förskola revs 2020 för att ge plats åt den nya förskolan. Kostnad för rivning av 
resterande gamla Norrebo förskola finns upptagen i driftsbudget för 2022. Innan 
gamla Norrebo förskola rivs ska avstämning ske mot det aktuella behovet av 
förskoleplatser.  
Budgetjustering är aviserad till budget 2022 utifrån sanering av mark samt för 
kostnader som inte ingår i konceptförskolan. 
 
s. 19, Ängabo förskola 
Ängabo förskola, nybyggnad eller tillbyggnad. Avvaktar pågående projekt. I 
samband med budget 2021 senarelades detta projekt och faller nu utanför 
planperioden. Utredning utifrån detaljplan bör göras. Fastigheten ligger intill 
Husarängen där en större utredning kommer ske, se lokaler för Kultur och Fritid 
nedan. Detta projekt finns inte med i budget 2022. 
 
s. 20, Källebergskolan 
Källebergsskolan kommer användas som tillfälliga lokaler för eleverna på 
Sallerupskolan. För att Källebergsskolan ska fungera för de yngre eleverna behöver 
anpassning göras av utemiljön samt kök 
Framöver kommer även Västra skolan och Fridasroskolan behöva 
ersättningslokaler i samband med ombyggnadsarbete och då bör dessa lokaler 
fungera som tillfälliga lokaler även för dessa skolor. I ett ännu längre perspektiv 
bör både mark och lokaler tas med i arbetet med genomförande av den fördjupade 
översiktsplanen för Östra Eslöv. Budgetjustering är aviserad till budget 2022. 
 
s. 20, Teknikcentrum 
I budget 2021 finns medel avsatta för anpassning av lokalerna då byggnaden var 
tänkt att användas som tillfällig lokal i samband med ombyggnad av 
Sallerupskolan. Några anpassningar av lokalerna behöver inte göras för att fungera 
som ersättningslokaler för Sallerupskolan som kommer använda ca 2/3 av 
byggnaden till slöjd och lärararbetsplatser. I ett längre perspektiv bör både mark 
och lokaler tas med i arbetet med vid genomförande av den fördjupade 
översiktsplanen för Östra Eslöv.  Detta projekt finns inte med i budget eller tidplan 
för 2022. 
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s. 21, Västra skolan 
Utredningsmedel finns avsatta i budget 2021. En basutredning är påbörjad 2021 för 
att klargöra behov av underhåll och verksamhetsanpassningar. 
Ombyggnadsarbetena planeras starta hösten 2024 då tillfälliga lokaler kommer 
finnas på Källebergsskolan när Sallerupskolans elever flyttat tillbaka till sina nya 
lokaler. 
 
s. 21, Fridasroskolan 
Modernisering och verksamhetsanpassning av lokalerna.  
Skolan är inhyrd från Eslövs Bostads AB, Ebo. Budget är ännu ej avsatt för 
projektet. I samband med omförhandling av hyresavtalet ska modernisering och 
verksamhetsanpassning av lokalerna göras. Projektet samordnas med Fridebo 
förskola. Basutredning är påbörjad. För att tillgodose behovet av ersättningslokaler 
bör byggnadsarbetena i detta projekt starta då ombyggnad av Västra skolan är klar, 
enligt tidplan hösten 2025. Beslutade investeringsmedel i budget 2021 avser 
utredningar 
 
s. 22, Sallerupskolan 
Rivning av befintlig skola, nybyggnad av en treparallellig skola med ca 6 300 kvm 
och anpassning av utemiljö på fastigheten där Sallerupskolan ligger idag. 
Utredning är gjord angående ersättningslokaler och i samband med detta är en 
basutredning gjord. 
Ersättningslokaler under tiden den nya Sallerupskolan byggs kommer finnas både 
på Källebergsskolan och i paviljonger vid Sallerupskolan. Mellanstadiet flyttar till 
Källebergskolan och f-3 får kompletterande lokaler i paviljonger som placeras på 
delar av fotbollsplanen. Utförligt underlag gällande ersättningslokaler är översänt 
till kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 23 mars 2021. 
 
s. 23, Ekenässkolan 
Projektet omfattar om- och tillbyggnad av skolan, arbetet beräknas färdigställt 
sommaren 2021. Detta projekt finns inte med i budget eller tidplan för 2022. Detta 
projekt är avslutat och har därför tagits bort 
 
s. 24, Stehagsskolan 
Ombyggnad av Gyabo förskolas lokaler till skollokaler, lokalerna ligger inne i 
skolan. I samband med prioriteringar inför budget 2021 gjordes följande 
prioritering. ”Det är möjligt för verksamheten att minska projektet. Uppskattad 
kostnad är ca 2 milj för de åtgärder som skulle göra lokalerna mer lämpliga utifrån 
verksamhetens behov. Åtgärderna bör göras samma år som förskola Stehag söder 
färdigställs.” En basutredning kommer att göras för att klargöra vilka åtgärder som 
behöver göras. Byggnadsarbetena kan starta när förskolan flyttat till förskolan 
Stehag Söder. 
 
s. 25, Lokalförändringar till budget 2022 
Ersättningslokaler gamla Trollhasseln till förskola Stehag söder färdigställts 
Idag finns en osäkerhet kring om förskolan Trollhassel i Stehag kan flytta till 
förskola Stehag söder innan bygglovet går ut 2022-06-13.  Eventuellt kan behov av 
esättningslokaler uppstå.  
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s. 25, Iordningställande av ytor inom ”Idrottsparken” 
Idrottsparken är ett projekt som Barn och Utbildning fört fram då de kommer 
förlora ytan i öster, markerad med blått i kartan ovan, när den säljs. Projektet 
kommer ge ytan, markerad med rött, en skogskaraktär. Parrallellt med detta 
investeringsprojekt kommer underhållsarbeten i form av upprustning av 
friidrottsytan öster om den röda ytan göras. Dessa ytor ligger inom det område som 
kallas Idrottsparken i den fördjupade översiktsplanen för Östra Eslöv. Den 
fördjupade översiktsplanen föreslår att omvandlingsplanerna för området tas fram 
tillsammans med föreningar och verksamheter i området. Utifrån detta tas förslag 
på budget fram  både utifrån direkta önskemål från Barn och Utbildning och 
åtgärder som ska tas fram tillsammans med föreningar med verksamhet inom 
området. Budgetunderlag finns ännu inte framme för dessa åtgärder. Kalkyl för 
projektet kommer att tas fram under remisstiden av denna plan. 
 
s. 26, Marieskolan 
Verksamheterna har framfört att översyn av kök, matsal och idrottslokaler bör 
göras utifrån både Serviceförvaltningens och Barn och Utbildnings behov, men 
även utifrån Kultur och Fritids möjlighet att samutnyttja lokalerna. 
 
s. 28, Carl Engström-skolan byggnad C, Gamla Östra skolan 
Projektet omfattar ändring av planlösning för verksamheten så att arbetsrum och 
skolsalar iordningställs, hiss installeras, byte av tak, fasadrenovering, 
ytskiktsrenovering och nya installationer. Projektet samordnas med Skoltorget vid 
Carl Engström-skolan. Ersättningslokaler löses inom skolans lokaler. 
 
Utredningen är avslutad då idrottslokalerna är åtgärdade genom ombyggnad av 
befintliga omklädningsrum och då kök och matsal ingår i köksutredningen som 
görs för alla storkök i kommunen. 
 
s. 31, Kulturskolan 
Kulturskolan har idag tillfälliga lokaler på Östergatan 8. Projektet med att bygga 
till Lilla Teatern för att möta kulturskolans lokalbehov och samla verksamheten har 
startat, basutredning för att sammanställa förutsättningarna för projektet är gjord. 
Detaljplanearbetet pågår och de nya lokalerna beräknas stå klara till år 2024. 
Uppsägning av lokalerna på Östergatan samordnas med färdigställande av 
tillbyggnaden på Lilla Teatern. Eventuellt behov av ersättningslokaler tas till 
lokalförsörjningsplan 2023-2027. 
 
s. 33, Karlsrobadet  
Enligt beslut i kommunfullmäktige den 25 oktober 2021 kommer badet övergå i 
kommunal ägo. Badet ägs idag av ett kommunalt bolag med egen 
lokalförsörjningsplanering och egen budget. Kommunen har för avsikt att låta 
badet övergå i kommunal ägo. Utifrån detta kommer en basutredning göras för att 
klargöra eventuella investerings behov till lokalförsörjningsplan 2023. Åtgärder 
som behöver göras 2022 finns med i budget. 
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s. 34, Husarängen 
Basutredning är påbörjad för ny byggnad efter branden 2021-02-14. Projektet 
kommer att ingå i en utredningen av framtida rekreationsområde på Husarängen, 
Karlsrobadet och angränsande parkmark som görs på Kultur och Fritid. Medel 
finns avsatta i budget 2022. 
 
s. 35, Rådhuset 
Lokalerna ska iordningställas till generella administrativa lokaler för kommunens 
verksamheter utan speciella krav på ljud, säkerhet, arkiv med mera. Antal 
arbetsplatser kommer vara upp till ca 65, beroende av vilka ytor som avsätts till 
annan verksamhet så som konferens- och samtalsrum med mera. Basutredning är 
gjord och projektet genomförs av serviceförvaltningen. 
 
s. 35, Åkermans väg 
Lokalen är uppsagd 2021. 
Verksamheten sitter kvar på Åkermansväg tills lokalerna i Rådhuset är klara. Då 
kommer personal från Stadshuset flytta till Rådhuset och verksamheten som idag 
sitter på Åkermansväg flyttar till Stadshuset. 
 
s. 35, Vasslegatan 
Projektet innefattar renovering till bostad. Utredning pågår för att klargöra om det 
är möjligt, att innan byggnaden hyrs ut som bostad, utreda om den kan användas 
som projektkontor för genomförande av den fördjupade översiktsplanen för Östra 
Eslöv 
 
s. 35, Johnssons minne 
Byggnaden kommer att säljas under 2022. 
 
s. 35, Föreningstorget 6 (Polishuset) 
Lokalerna kommer att ersätta inhyrda lokaler på Åkermansväg efter omflyttning av 
administrativ personal, fram tills ombyggnaden av Rådhuset är klar.  
Den norra flygeln används i dag av hemvårdens personal, lediga lokaler finns i den 
södra flygeln. 
 
s. 35, Stadshuset 
Utredning av framtida arbetssätt pågår. Inledande basutredning kommer att tas 
fram under 2021. En förstudie av Eslövs framtida stadshus utifrån hur lokalerna 
ska användas är gjord, denna kommer att följas av vidare utredning av alternativa 
arbetsformer.  Därefter kommer frågan om framtida lokaler, både befintliga och ev. 
nya, utifrån förstudien och resultatet för alternativa arbetsmetoder utredas.  
 
Projektet ”Trygg och säker foajé”, vilket omfattar ombyggnad av foajé, 
iordningställande av samtalsrum i direkt anslutning till foajé samt ny teknik för lås, 
larm och inpassering. 
 
s. 36, Rivning av byggnaderna på Ystadsvägen 6 och Dalagatan 6 
 Rivning föreslås av dessa byggnader, då inget användningsområde finns och då de 
är i mycket dåligt skick. Projekten är upptagna i budgetunderlag 2022. 
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Rivningen är genomförd 2021. 
 
s. 36, Lokalförändringar till budget 2022 
Avveckling av paviljonger med tillfälligt bygglov som går ut under 2022.  
Kostnad för avetablering av paviljonger med tidsbegränsat bygglov, Trollhasslen, 
Trollet, Pegasus och Skogsgläntan finns upptagna i driftsbudget för 2022. 
Bygglovet för Trollhasslen förlängs, se förskola Stehag söder. 
Skogsläntans avetablering sker när tillfällig inhyrning på väster är klar. 
Övriga paviljonger avetableras senast när det tidsbegränsade bygglovet går ut. 
 
s. 37, Ny mark till kommunala verksamheter 
Lokaliseringsutredning för förskola väster/centrum samt särskilt boende med 
inriktning på demens pågår. 
 
Beslut Kultur och Fritid §97, KOF.2021.0033,  
Kultur- och fritidsnämnden har den 13 oktober 2021 beslutat om nya namn på 
förskolor och skola enligt nedan. 
Namn på ny förskola vid Allmänningens naturreservat är Vitsippans förskola, 
tidigare kallad Nya Skogsgläntan 
Namn på den nya förskolan vid Lapplandsvägen är Violens förskola, tidigare 
kallad Norrebo. 
Namn på den nya förskolan i Stehag är Blåsippans förskola, tidigare kallad Stehag 
Söder 
Nytt namn på Bergaskolan är Vasavång skolan, tidigare kallad Berga skolan/Nya 
Östra. 
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INLEDNING

Tillväxten i Eslövs kommun ställer krav på en långsiktig planering för att behålla 
och hållbart utveckla kommunal service för bland annat äldreboende, bostäder 
med särskild service, förskolor, skolor, kultur och föreningsliv. God framförhåll
ning behövs för att kunna finansiera, utveckla och leverera lokaler till invånare 
och medarbetare samt möta krav på förändrad service i rätt tid, på rätt plats och 
till rätt kostnad.

Eslövs kommuns lokalförsörjningsplan 2021–2025 redogör för kommunens lokalbehov 
och anger inriktning för investeringar i verksamhetslokaler under en femårsperi
od. 

Planen visar invånare, förtroendevalda och kommunala verksamheter vilka pro
jekt som ingår i den långsiktiga planeringen. Lokalförsörjningsplanen beslutas av 
kommunfullmäktige.

Eslövs kommun har ett betydande fastighetsinnehav med byggnader med stor 
 variation och ett stort behov av nya verksamhetslokaler. I arbetet med såväl 
förvaltning av befintliga lokaler som vid framtagande av nya verksamhetslokaler 
finns många frågor att beakta. Behovet av lokaler varierar över tid. Lokalplane
ringsarbetet innebär att aktivt försöka förutse behovet av lokaler, anpassa lokal
beståndet till förväntat behov och undvika kostnader för outnyttjade lokaler.  
För att underlätta planeringen lyfter lokalförsörjningsplanen, utöver lokalbehov, 
även strategiska behov, funktioner som måste finnas för en hållbar planering och 
hållbara lokaler. 

Strategier och kommungemensam planering
I arbetet med såväl förvaltning av befintliga lokaler som vid framtagande av nya 
verksamhetslokaler finns många frågor att beakta och många olika verksamheter 
är delaktiga i processen. Behovet av strategier och kommungemensam plane
ring är stort. Förutom att vara ett kommunövergripande planeringsunderlag till 
budget och resursplanering för verksamheterna är avsikten att denna lokalförsörj
ningsplan ska ge en gemensam syn på arbetet med lokalfrågorna i kommunen 
samtidigt som den ska vara en handledning för berörd personal.

För att få en så komplett bild som möjligt finns sist i detta dokument  hänvisning 
till andra dokument som hanterar lokalfrågor men som är upprättade och 
 beslutade i annan ordning.
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Eslövs kommuns lokalförsörjningsplan för åren 2021–2025 är uppdelad i 
tre delar. 
Del ett ersätter till viss del de riktlinjer för hantering av lokaler som upphävdes 
våren 2019. Här finns även beskrivning av organisationen samt strategier och 
aspekter, vilka är framtagna för att tydliggöra kommunens förutsättningar och 
prioriteringar i lokalfrågor. 

Strategierna och aspekterna har antingen funnits med i det arbete som bedrivits 
inom kommunen tidigare eller tagits fram utifrån de behov som framkommit i 
kommunens lokalgrupp. 

Arbetet med agenda 2030 finns inte med under strategier och aspekter utan vi har 
valt att visa på vilken effekt de olika strategierna och aspekterna har på agenda 
2030 arbetet. Målsättningen är att arbetet med agenda 2030 ska genomsyra allt 
arbete med kommunens lokaler.

Del två är den operativa lokalresursplan som funnits med i tidigare lokalförsörj
ningsplaner och del tre är en framtidsspaning utifrån kommunens översiktsplan 
2035.

Eslövs kommuns lokalförsörjningsplan kommer att revideras årligen med en ny 
 operativ lokalresursplan, vilken kommer att vara ett underlag för budget inför 
nästkommande år. Investeringsplanen på fem år går från plan till verkställande  
först aktuellt budgetår.  

Del tre, i denna del görs en framtidssapning efter 2025 utifrån  kommunens över
siktsplan.

Del fyra, här finns samlat de dokument som påverkar  kommunens lokaler

Som underlag till denna plan ligger verksamheternas lokalresursplaner men även 
Serviceförvaltningens underhålls och investeringsplanering. Underlaget redovisas 
inte i denna plan men finns tillgängliga på respektive förvaltning.
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DEL 1
FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ESLÖV KOMMUNS  
LOKALFÖRSÖRJNING

Lokalförsörjning
Syfte med lokalförsörjningsplanen

Årligen upprättas i Eslövs kommun en lokalförsörjningsplan vilken är ett kom
munövergripande styrdokument för lokalförsörjningen i kommunen, den är 
långsiktig men ett levande dokument som revideras årligen. 

Planen är en gemensam planeringsförutsättning för kommunens olika nämnder 
och verksamheter som arbetar med lokalförsörjning. 

Planen ska visa vad, var och hur vi ska bygga, vilken storlek och,  kvalité byggna
den ska uppfylla med mera 

Planen ska visa var det finns behov av nya lokaler, vilka lokaler som är i behov 
av större renoveringar och ombyggnader samt vilka lokaler som  inte  längre  
kommer  till användning. Planen ska även redovisa vilka projekt som pågår och 
tidplan för dessa. Målsättningen är att genom denna plan kunna optimera kom
munens lokaler och tidigt kunna förutse både vakanser och behov av nya lokaler.

Planen ska även titta på den långsiktiga planeringen och då utgå ifrån befintliga 
lokaler och uppskattat framtida behov av verksamhetslokaler utifrån befolk
ningsprognos och översiktlig planering. Den långsiktiga planeringen är viktig 
som underlag för framtagning av detaljplaner, strategiska markinköp och för att 
identifiera eventuellt behov av lokaler under begränsad tid.

Lokalförsörjning består av följande delar 

Verksamhet

Ekonomi

Byggnader

Tidplan
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Framtagande av lokalförsörjningsplan

Varje nämnd, eller förvaltning på nämndens uppdrag, som hyr in lokaler för 
den egna verksamheten är skyldig att till Kommunstyrelsen inför budgetarbetet, 
presentera ett långsiktigt underlag till kommunens lokalförsörjningsplan. 

Nämndernas lokalförsörjningsplan ska innehålla en nulägesbeskrivning, upp
skattning om kommande lokalbehov, tidplan, åtgärdsförslag och resursbehov. 
Lokalförsörjningsplanerna utgör underlag inför beslut om kommunens femåriga 
investeringsbudget och plan.

Lokalförändringar

Den övergripande lokalförsörjningsprincipen i Eslövs kommun redovisas i bilden 
nedan.

8 (39)

2352 ( 2864 )



Byggprojekt- 
processen 

Inhyrning av lokal 

Bas-
utredningar?   
underlag  
budgetarbetet

LOKALFÖRSÖRJNINGSPROCESS

September Oktober November December Januari Februari Mars April Maj Juni

Juli Augusti September Oktober November December

Underlag befolknings-
prognos mm
Klk upprättar

Underlagl LFP tas fram av alla förvaltningar/ 
nämnder
Klk samordnar   

Utkast till LFP tas fram av Lokalgruppen
Klk samordnar

Styr-
grupp

Förslag tidplan, Klk upprättar utifrån underlag från SeF och VH,  
bilaga LFP

Basutredning för nya och förändrade lokalprojekt  KLK upprättar  
utifrån underlag från VH och SeF, bilaga LFP

Utkast budgetunderlag lokaler, Klk upprättar utifrån underlag  
från VH och SeF  inklusive påverkan på driftsbudget

Styrgruppen rapporterar till KsAU under beredningen 

KSAU LFP ute på  
remiss

Remiss-
svar

Alla 
nämn-

der

Revidering av LFP 
efter remiss, LG,  
Klk samordnar

Styr-
grupp

LFP underlag 
budget- 
arbetet

KSAU

Tidplan under-
lag budget-
arbetet

Reviderad tidplan

Reviderade  
basutredningar 

Budgetramar 
ges

Nämndernas yttrande över budgetramarna

 Alla 
nämn-

der

Budgetberedning

Avstämning LFP utifrån 
underlag budget, LG, 
Klk samordnar

 Styr-
grupp

 KF

Budget 
antas

LFP antas

Servicenämnden ansvarig för processen   
i samverkan med berörd verksamheter  
och kommunstyrelsen

Förvaltning

Uppföljning  
hyresavtal

 SeN

 KSAU

 SeN

KF

Kommunstyrelsen ansvarig för processen utifrån underlag  från Serviceförvaltningen och berörda verksamheter
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Utifrån denna process kommer detaljerade rutinbeskrivningar och mallar att tas 
fram. Ansvariga för detta är främst Serviceförvaltningen och Kommunlednings
kontoret. 

Serviceförvaltningen kommer tillsammans med berörda förvaltningar, arbetar 
vidare med byggprojektprocessen, se bild nedan. Denna process kommer även att 
anpassas för inhyrning av verksamhetslokaler.

Kund-
behov Förstudie Program Projektering Produktion Avslutade

projekt
Garanti-
förvaltning

Huvud-
aktör

Kund
Projekt-
ledare
Kund-
ansvarig
Arkitekt/
konsult

Kund
Projekt-
ledare
Kund-
ansvarig
Arkitekt/
konsult

Projektledare
Konsultgrupp
Kund
Fastighets-
tekniker

Projektledare
Entreprenad

Projekt-
ledare
Kund
Kund-
ansvarig
Fastighets-
tekniker

Kund
Kund-
ansvarig
Fastighets-
tekniker
Projektledare

Innehåll Mål och 
omfattning
Nuläges-
analys
Verksamhets
beskrivning
Lokalbehov
Tekniska för-
utsättningar
Lösnings-
förslag
Konstnads-
bedömning
Genom-
förandeform
Tidsplan

Verksam-
hetsprogram
Lokal-
program
Rums-
fuktions-
program
Byggnads-
tekniskt 
program
Sambands-
krav

System-
handlingar
Förfrågnings-
underlag

Bygg-
handlingar
PM

Kundmöten
Felanmälan/
uppföljning

Över-
lämnande/
inflyttning
Drift- och 
skötsel-
instruktioner

Besluts-
tillfällen

Underlag till lokalförsörjningsplanen
• Verksamheterna svarar för att ta fram sina lokalbehov och analysera hur väl 

byggnaderna fungerar mot den verksamhet som bedrivs i lokalerna. Lokalbe
hoven bygger på kommunens övergripande strategiska dokument som befolk
ningsprognos, översiktsplan, bostadsförsörjningsprogram mm. 

• Serviceförvaltningen svarar för att rapportera in teknisk status på de lokaler 
som de förvaltar. Detta underlag ligger till grund för den framtida planeringen.

• Serviceförvaltningen svarar för sammanställning av inhyrda lokaler med upp
gift om när hyresavtalen är möjliga att sägas upp eller omförhandlas.

• Serviceförvaltningen svarar för sammanställning av pågående investeringspro
jekt med tidplan och uppföljning av ekonomi.
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Tidplan för framtagande av lokalförsörjningsplan 
September:
• Kommunledningskontoret tar fram befolkningsprognos för planperioden

December:
• Serviceförvaltningen/nämnden tar fram underlag utifrån befintliga fastighe

ter och projekt
• Förvaltningarna/nämnderna tar fram sina lokalbehov

December–februari:
• Kommunledningskontoret, med stöd av lokalgruppen, arbetar in förvaltning

arnas underlag i lokalförsörjningsplanen. 
• Budgetunderlag tas fram av serviceförvaltningen med stöd av verksamhet och 

kommunledningskontoret.
• Förslag till lokalförsörjningsplan bereds av styrgruppen.
• Styrgruppen för lokalfrågor återrapporterar till kommunstyrelsens arbets

utskott under beredningen av ärendet.

Mars:
• Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att skicka förslag till lokalförsörj

ningsplan på remiss till nämnderna

April/maj:
• Nämnderna svarar på remissen från kommunstyrelsens arbetsutskott
• Revidering av lokalförsörjningsplan efter remiss

Maj
• Lokalförsörjningsplanen tas med i budgetprocessen

Juni
• Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att reviderad lokalförsörjningsplan 

ska ligga som underlag för budgetarbetet.
• Budgetramar ges

December
• Budget och lokalförsörjningsplan beslutas
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Lokalförsörjningsplanens avgränsningar:
Lokalförsörjningsplanen innehåller: 
• Bebyggda kommunala fastigheter för kommunens verksamhet och extern 

uthyrning.
• Lokaler som hyrs in från externa fastighetsägare för kommunens verksamhet. 
• Framtida behov av mark och lokaler 

Följande lokaler ingår inte i lokalförsörjningsplanen:
• Bostäder med 3 månaders uppsägning eller mindre, dessa frågor hanteras av 

Vård och Omsorg
• Byggnader på Eslövs flygplats
• Äldre byggnader som ingår i kommunens markreserv och som inte är ra

tionella att använda i kommunal verksamhet, dessa byggnader hanteras av 
Tillväxtavdelningen på Kommunledningskontoret 

Uppföljning av lokalförsörjningsplanen
I samband med vårprognos, delårsrapport samt bokslut rapporterar Service
nämnden till Kommunstyrelsen resultatet av lokalförsörjningsplanen. Finns 
avsteg från lokalförsörjningsplanen ska effekter för verksamheten bifogas.

Förändrat lokalbehov under året
Skulle behov av lokalförändring uppstå under året ska frågan tas till den kommun
övergripande lokalgruppen som bereder frågan till styrgruppen för lokal frågor. 
Processerna för inhyrning och investering ska följas så långt det är möjligt.

I princip ska förankring och beslut göras enligt den övergripande lokalanskaff
ningsprocessen.

Eslövs kommun äger, förvaltar och hyr ut fastigheter, samt i vissa fall, hyr in 
lokaler för kommunala verksamheters behov. I januari 2020 uppgick kommunens 
totala bruksarea till cirka 234 833 kvadratmeter (kvm), varav cirka 74 procent var 
kommunägda lokaler. Barn och familjenämnden är den största lokalanvändare
noch utnyttjar cirka 53 procent av lokalbeståndet. Därefter kommer Vård och 
omsorgsnämnden med cirka 19 procent av det totala lokalbeståndet.

Fastighetskategorier

Nedan redovisas hur kommunens lokaler, både externa och interna, fördelas 
mellan de olika verksamheterna i kommunen, januari 2020.

Grundskolor 33%Förskolor 9%

Övrig lokalyta 5%

Vård- och omsorg inhyrda 19%

Administrationslokal 9%

Fritidslokal 14%

Moduler 1%

Gymnasieskolor 10%
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Ägarförhållande

Nedan redovisas hur stor del av kommunens verksamheter som bedrivs i egna 
respektive inhyrda lokaler. 

% Ägd fastighetsyta
186 529 kvm
75%

Förhyrd yta 
61 946 kvm
25%

Ekonomisk analys av hyror/ytor
Under 2020 planerar Serviceförvaltningen för att modernisera och digitalisera 
kommunens internhyressystem med strukturerade rutiner och tydliga hyres
kontrakt, de kommer tillsammans med berörda förvaltningar arbeta fram: 
• Underlag för beräkning av internhyror utifrån hyreskontrakt med bilagor för 

brand, gränsdragningslista, lokalvård mm 
• Underlag för påslag vid extern förhyrning
• Underlag för finansiering av ombyggnadsprojekt (årsanslag, investering och 

drift/underhåll)
• Underlag för fördelning av kostnader mellan investeringsbudget och drifts

budget för kostnader så som paviljonger, rivning mm i samband 
• Kvalitetssäkrade nyckeltal för kommunens fastighetsförvaltning ska utvecklas 

Budgetpåverkan vid investering respektive inhyrning 

Idag beslutas budget för investeringsprojekt av kommunfullmäktige och sam
tidigt avsätts medel inom kommunstyrelsens disponibla medel för utökad drifts
kostnad i form av internhyra då lokalen är inflyttningsklar

För inhyrda lokaler har budget för utökade driftskostnader i form av utökade 
 hyreskostnader inte varit lika tydlig då  projekten inte redovisas på samma sätt 
som i investeringsbudgeten. I denna lokalförsörjningsplan hanteras inhyrda loka
ler på i princip samma sätt som kommunala.
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Kommunens organisation kring lokaler och fastigheter

Kommunfullmäktige:
• Fastställer kommunens lokalförsörjningsplan som innehåller strategier och 

operativlokalplanering.

Kommunstyrelsen:
• Upprättar årligen en lokalförsörjningsplan med stöd av kommunens lokal

grupp. Innan lokalförsörjningsplanen beslutas bereds den av kommunens 
styrgrupp för lokalfrågor.

• Ägaransvaret för mark, fastigheter och anläggningar. 
• Kommunstyrelsen ska godkänna hyresavtal innan avtalstecknande sker om hyres

tiden överstiger fem år eller om förlängning av avtalstiden överstiger fem år

Servicenämnden:
• Svarar för uthyrning, skötsel, underhåll och drift mm av de kommunala fastig

heter som förvaltas av Servicenämnden
• Svarar för att bygg och fastighetsprojekt utförs enligt beslutade investerings

ramar.
• Ska medverka till, för Eslövs kommun, optimala lösningar vid externa för

hyrningar genom förhandling och tecknande av hyresavtal om hyrestiden  
inte överstiger fem år och förlängningen av avtalstiden inte överstiger fem år. 
För hyresavtal där hyrestiden överstiger fem år eller där förlängning av hyres
avtalet överstiger fem år, ska godkännande inhämtas av kommunstyrelsen 
innan avtalstecknande.

• Tillhandahålla de servicefunktioner som kommunens övriga nämnder efter
frågar.

• Framställer sina lokalbehov i samband med framtagning av lokalförsörjnings
plan.

Kultur och Fritidsnämnden: 
• Korttidsuthyrning enligt ”Taxa vid uthyrning av idrottsanläggningar och sam

lingslokaler i Eslövs kommun”.
• Bevakar sina frågor om förändrade lokalbehov.
• Framställer sina lokalbehov i samband med framtagning av lokalförsörjnings

plan.

Miljö och samhällsbyggnadsnämnden
• Lagstiftningsbaserad tillsyn ur ett hälsoperspektiv utifrån miljöbalken, MB 

och även utifrån plan och bygglagen, PBL
• Ansvar för bygglovsärende utifrån plan och bygglagen, PBL
• Information och råd i frågor som berör lokaler och markföroreningar, dock 

kan förvaltningen inte agera ”konsult” på grund av tillsynsansvaret.
• Framställer sina lokalbehov i samband med framtagning av lokalförsörjnings

plan.

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen Miljö- och  
samhällsbyggndsnämndenServicenämnden

Kommunledningskontor Miljö och SamhällsbyggnadServiceförvaltningen

Verksamhetsnämnder

Verksamhetsförvaltningar

14 (39)

2358 ( 2864 )



Övriga nämnder:
• Bevakar sina frågor om förändrade lokalbehov.
• Framställer sina lokalbehov i samband med framtagning av lokalförsörjnings

plan.

Grupper som hanterar lokalfrågor i Eslövs kommun
För att kommunövergripande hantera kommunens lokalfrågor arbetar följande 
grupper:

Operativa lokalgrupper:

Dessa finns för Kultur och Fritid, Barn och Utbildning samt Vård och Omsorg, 
de sammanträder vid behov ca fem till tio gånger per år. Medverkar på dessa 
möten gör, förutom representanter för verksamheten, lokalstrategen på kommun
ledningskontoret samt representanter för Serviceförvaltningen. Syftet med dessa 
möten är att verkställa lokalförsörjningen för förvaltningen samt hantera eventu
ellt nya frågor under planperioden.

Kommunövergripande lokalgrupp:

Denna grupp hanterar löpande kommunövergripande lokalfrågor  och bereder 
aktuella frågor till kommunens styrgrupp. I gruppen finns representanter från de 
förvaltningar som har återkommande lokalfrågor, Barn och Utbildning, Vård och 
Omsorg samt Kultur och Fritid. I gruppen finns från Kommunledningskontoret, 
lokalstrategen, mark och exploateringsingenjören samt en ekonom. Från Service
förvaltningen medverkar byggprojektchef och enhetschefen fastighetsförvaltning. 
lokalstrategen är sammankallande.

Styrgrupp för lokalfrågor:

Ordförande i denna grupp är kommundirektören och lokalstrategen är före
dragande. Övriga deltagare i gruppen är förvaltningscheferna för Barn och 
Utbildning, Vård och Omsorg, Serviceförvaltningen samt chef på tillväxt
avdelningen, ekonomichefen på ekonomiavdelningen och byggprojektchef på 
Serviceförvaltningen.

Gruppens främsta uppgifter är:
• Beredande innan politiskt beslut i lokalfrågor
• Prioritera lokalfrågor utifrån tillgängliga resurser
• Följa upp kommunens behov av lokaler
• Övergripande prioritera lokaler mellan förvaltningarna
• Arbeta med de interna processerna för kommunens lokalfrågor
• Medverka till att upprätta strategier för kommunens lokalförsörjning och 

lokalanskaffning.
• Återrapportera till kommunstyrelsens arbetsutskott under beredningen av 

ärendet.
• Utvärdera och följa upp lokalförsörjningsplanen efter antagandet.

Strategisk lokalförsörjning
• Enligt kommunstyrelsens reglemente ska kommunstyrelsen leda, utveckla och 

samordna arbetet med strategisk lokalförsörjningsplanering. Detta görs lång
siktigt främst genom att kommunledningskontoret ansvarar för framtagning 
av denna lokalförsörjningsplan. På kortare sikt görs detta arbete till stor del 
genom de grupper som hanterar lokalfrågor i Eslövs kommun, se ovan.
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Markberedskap
• Enligt kommunstyrelsens reglemente ska kommunstyrelsen leda, utveckla och 

samordna markpolitiken och se till att en tillfredsställande markberedskap 
upprätthålls samt samhällsbyggandet främjas. Kommunledningskontoret, 
genom ansvarig mark och exploateringsingenjör, har i uppdrag att planera 
och föreslå markinköp så att kommunens markberedskap möter de behov som 
framställs i lokalförsörjningsplanen och andra beslutade planeringsunderlag, 
se del 2.

Planberedskap
• Kommunledningskontoret ansvarar för upprättande av detaljplaner. Vid fram

tagande av nya områden ska alltid behovet av kommunala verksamhetslokaler 
beaktas och arbetas in i nya detaljplaner. I de fall där behov av ny detaljplan 
bara finns för kommunens verksamhet begär Servicenämnden planbesked. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar om planuppdrag och därefter 
upprättas planavtal mellan Kommunledningskontoret och servicenämnden. 
Servicenämnden ska aktivt deltaga i planprocessen.

Ägaransvar
• Enligt kommunstyrelsens reglemente ska kommunstyrelsen leda, utveckla och 

samordna ägaransvaret för mark, fastigheter och anläggningar
• Kommunstyrelsen ansvarar även för köp, försäljning, byte, fastighetsreglering, 

expropriation eller inlösen (med stöd av plan och bygglagen) av fastighet eller 
fastighetsdel till en köpeskilling om högst 5 000 000 kronor. Innan försäljning 
av byggnad ska ärendet alltid först tas upp i lokalgruppen och därefter i styr
gruppen för lokalfrågor.

• Beslut om rivning av byggnad är delegerat till kommunstyrelsens arbets
utskott.

Förvaltning av lokaler som ägs av Eslövs kommun
Servicenämnden svarar för uthyrning, skötsel, underhåll och drift mm av de 
kommunala fastigheter som förvaltas av Servicenämnden.

För att tydliggöra vilka fastigheter som förvaltas av Servicenämnden samt vilka 
ansvarsområden som ingår i uppdraget, finns behov av dokument som tydligare 
fördelar ansvaret mellan Kommunstyrelsen och Servicenämnden. Under 2020 
kommer Kommunledningskontoret tillsammans med Serviceförvaltningen att 
upprätta dessa avtal. Rutin är under framtagande.

Förvaltning av inhyrda lokaler
Servicenämnden ansvarar för alla kommunens hyresavtal med externa fastighets
ägare. I detta ansvar ingår även att omförhandla befintliga lokal och blockhyres
avtal, teckna nya hyresavtal samt vara respektive förvaltnings interna fastighets
förvaltare. Rutin är under framtagande.

Investeringsprojekt
Servicenämnden svara för att bygg och fastighetsprojekt utförs enligt beslutade 
investeringsramar. Rutin/handbok för byggprojektprocessen är under framtagande.
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Inhyrning av extern lokal
Servicenämnden ska medverka till, för Eslövs kommun, optimala lösningar vid 
externa förhyrningar genom förhandling och tecknande av hyresavtal om hyrestiden 
inte överstiger fem år och förlängningen av avtalstiden inte överstiger fem år. Kom
munstyrelsen ska godkänna hyresavtal innan avtalstecknande sker om hyrestiden 
överstiger fem år eller om förlängning av avtalstiden överstiger fem år.

Rutin är under framtagande.

Långtidsuthyrning av kommunala lokaler
Servicenämnden ska ansvara för uthyrning av kommunens lokaler.

Rutin är under framtagande.

Korttidsuthyrning av kommunala lokaler
Kultur och Fritid ansvarar för korttidsuthyrningen av kommunala hallar, anlägg
ningar och vissa möteslokaler som är uthyrningsbara. Detta genom personalresurs 
och med systemstöd. Taxorna för denna hyresform är beslutade av kommunfull
mäktige. En god utveckling framåt är att fler lokaler blir uthyrningsbara. Möjlig
heten finns framför allt i att upplåta delar av verksamhetslokaler, exempelvis matsa
lar på skolor, till externa och interna hyresgäster vid behov av tillfällig förhyrning. 
Det är också viktigt att bära med sig tanken om klok anpassning vid ny om och 
till byggnation för att försöka tillgodo behov med förhållandevis enkla medel.  
Mer om detta under rubrik ”samnyttjande av lokaler”.

Uppsägning av lokal/lediga lokaler 
Då verksamhetens behov av en lokal upphör görs uppsägning till Serviceförvaltning
en. Rutin är under framtagande.

Befolkningsprognos

Eslövs kommun tar varje år fram en befolkningsprognos för att kunna planera 
för framtidens verksamheter. Kommunen anlitar en extern konsult som utför 
uppdraget. Efter att kommunens konsult tagit fram prognosen följs prognosen 
upp och andra demografiska analyser genomförs för att se flyttmönster och andra 
demografiska förändringar i kommunen.

Sedan 2000 har Eslövs kommun haft en god befolkningstillväxt och enligt prog
nosen som är antagen i kommunstyrelsen ska den tillväxten fortsätta de närmsta 
15 åren. Den äldre befolkningen i Eslövs kommun förväntas öka med 24 personer 
vilket motsvarar en ökning av 1,5% till 2019 samt med 672 personer vilket motsva
rar en ökning av 41% till 2035. Skulle prognosen visa sig stämma så kommer en 
sådan utveckling ställa högre krav på kommunens äldrevård. Mönstret med en 
ökande befolkning finns i samtliga svenska kommuner men Eslövs kommun har 
relativt goda förutsättningar då vi har en yngre befolkning i dagsläget än många 
andra kommuner. Nedan visas en prognos för hur befolkningsstrukturen kommer 
att se ut i Eslövs kommun år 2035. De yngre och äldres andel av den totala befolk
ningen kommer att öka vilket innebär högre krav på kommunens välfärdsservice. 
Även om de största förändringarna sker i de äldre åldersgrupperna vilket därmed 
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påverkar VoO kommer även förändringar i de yngre åldrarna att innebära föränd
ringar för BoU vilket belyses under lokalbehov för BoU. 

Lokalförsörjningsplanen bygger på befolkningsprognosen för 2019. Prognosen 
för 2020 är nu framme och den redovisar ett mindre antal barn i förskole och 
skol åldern samt  ett ökat antal personer över 65 år.  Förändringen påverkar inte 
lokalplaneringen på kort sikt  men befolkningsprognosen kommer noga beaktas  
i det fortsatta arbetet med lokalförsörjning, både strategiskt och operativt.

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

40 000

39 000

38 000

37 000

36 000

35 000

Befolkning 2019 och prognos till 2035

34 000

33 000

32 000

31 000

30 000

%
0–5 år  7%

6–15 år  13%

16–18 år  3%

19–24 år  7%

25–39 år  19%

40–64 år  32%

65–79 år  14%

80– år  5%

Befolkningsstruktur 2018

Befolkningsstruktur 2035

%
0–5 år  7%

6–15 år  13%

16–18 år  4%

19–24 år  8%

25–39 år  18%

40–64 år  31%

65–79 år  13%

80– år  6%
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Strategier

Dessa strategier och aspekter är framtagna för att tydliggöra kommunens förut
sättningar och prioriteringar i lokalfrågor. Många av strategierna har kommunen 
arbetat efter sedan tidigare men flera är nya och har tagits fram för att klargöra 
frågor som varit otydliga i lokalförsörjningsprocessen.

Första delen nedan, är de strategier där det finns underlag, därefter följer aspek
ter som också måste beaktas men där det inte finns ett tydligt underlag att förhål
la sig till. Någon rangordning mellan de olika strategierna och aspekterna finns 
inte.

Någon total genomgång av strategier och aspekter har det inte funnits möjlighet 
att få fram till denna lokalförsörjningsplan, arbetet kommer fortgå och tas med i 
kommande lokalförsörjningsplan.

Lokalanskaffning 
Ökat långsiktigt behov av kommunala lokaler (ej specialbostäder) ska i första 
hand ske genom:
1. Effektivisering inom befintliga lokaler. 
2. Om och tillbyggnad av befintlig lokal, efter genomförd underhållsbesiktning 

som visar att befintliga lokaler är värda att bygga vidare på, både utifrån verk
samhetens behov och byggnadens status.

3. Nybyggnad i egen regi
4. Inhyrning av externa lokaler. Inhyrning ska alltid prövas mot lagen (2016:1145) 

om offentlig upphandling,  LOU om det finns kommunala krav på byggnaden

Ökat långsiktigt behov av specialbostäder
1. Effektivisering inom befintliga lokaler, kommunal investering ska alltid vägas 

mot hyresökning utifrån total mest ekonomiska fördelaktiga finansiering över 
planerad hyrestid. Större åtgärder prövas mot LOU

2. Inhyrning av lokaler, inhyrning ska alltid prövas mot LOU om det finns kom
munala krav på byggnaden 

Ökat kortsiktigt behov av kommunala lokaler ska i första hand ske genom 
1. Användning av tomställda lokaler
2. Förtätning i befintliga lokaler
3. Inhyrning av lokal eller paviljong

Byggnader och lokaler som inte är av kommunalt intresse att fortsätta äga eller 
som inte längre är ekonomiskt rationellt att fortsätta förvalta, ska utredas för 
försäljning eller rivning. I bedömningen ska hänsyn tas till byggnadernas belä
genhet, byggnadernas betydelse för kulturmiljön samt ekonomiska konsekvenser 
av en rivning, försäljning eller ett fortsatt ägande. Även behovet av ersättningslo
kaler ska beaktas innan beslut om att avyttring eller uthyrning tas.

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA
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Prioritering av lokalanskaffningsprojekt
Då prioritering mellan olika projekt måste göras ska prioritering göras enligt 
följande:
1. Ny, till och ombyggnad av verksamhetslokaler som krävs enligt gällande 

lagstiftning, såsom kapacitet, arbetsmiljö och andra myndighetskrav.
2. Verksamhetslokaler som genom om, ny eller tillbyggnad ger en för Eslövs 

kommun lägre totalkostnad 
3. Av nämnderna framtagna prioriteringar för att skapa bättre förutsättningar 

för verksamheten

Avsteg från denna prioritering ska vara väl motiverade och dokumenterade. 
Avsteg ska om möjligt tas fram redan vid projektstart.

Upphandling av hyresavtal för kommunens verksamhet
Vid externförhyrning gäller Lag (2016:1145) om offentlig upphandling, LOU 
vid  tecknande av hyresavtal i vissa fall. Se vidare i Inköp och upphandlings
enhetens rutin för Eslövs kommun avseende upphandling av hyresavtal utifrån 
Lag (2016:1145) om offentlig upphandling och SKR, tidigare SKL, skrift från juni 
2019, ”Gäller LOU vid hyra av lokal?”. 

Markanskaffning
Kommunledningskontoret har löpande i uppdrag att tillse att kommunen upp
rätthåller en god markberedskap så att behovet av mark för kommunens olika 
behov tillgodoses. Det strategiska arbetet med att utveckla och underhålla kom
munens markberedskap pågår kontinuerligt och förankras löpande. I de enskil
da stadsbyggnadsprojekten ska behovet av mark för kommunens verksamheter 
prövas samt konsekvenser för kommunens verksamheter belysas.

Mobilitet
Vid planering av trafikmiljön kring en ny byggnad ska åtgärder som gynnar gång 
och cykel prioriteras. En utredning om behov av laddplatser för elbilar ska göras 
och installation övervägas i samtliga projekt.

Antal parkeringsplatser, för både bil och cykel, till kommunens verksamhets
lokaler utgår ifrån kommunens parkeringsnorm. I de fall antalet platser enligt 
parkeringsnormen anses vara för få ska i första hand samutnyttjande med annan 
parkering göras. Görs bedömningen att fler parkeringsplatser behöver iordning
ställas än de som parkeringsnormen anger ska vid beräkning av antalet platser 
hänsyn tas till annan möjlig parkering i närområdet och möjlig kollektivtrafik.

Flyttkostnader
Avtal, kostnad och ansvar för flytt av verksamhet i samband med investerings 
och inhyrningsprojekten hanteras av Serviceförvaltningen. Kostnaden redovisas 
som driftspåverkan i budgetprocessen. I övriga fall finansierar verksamheten sin 
flytt och Serviceförvaltningen bistår med flytthjälp via upphandlat avtal, alterna
tivt med egen personal som ombesörjer flyttningen. 

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

JÄMSTÄLLDHET

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA
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Kulturmiljö i lokalförsörjningsprogram
Sedan hösten 2018 har Kommunledningskontoret tillsammans med Miljö och 
Samhällsbyggnad arbetat med att ta fram ett kulturmiljöprogram för Eslövs kom
mun. Majoriteten av alla fastigheter i Eslövs kommun är privatägda och kommu
nen har begränsad rådighet över det privatägda beståndet. Kommunen har dock 
större rådighet över vårt egna fastighetsbestånd. Genom att använda och vårda 
våra byggnader kan man säkerställa kulturhistoriska värden och därigenom 
också föregå med gott exempel. Byggnader som tillhör Eslövs kommuns fastig
hetsbestånd bör därför nyttjas så att framtida generationer ska kunna få ta del i 
Eslövs historiska utveckling. Detta ska vägas in i lokalförsörjningsplaneringen, 
rutinbeskrivning finns för dessa frågor. 

Samutnyttjande av mark
I samband med utbyggnad av kommunala verksamhetslokaler är det viktigt att 
även titta på markanvändningen. Planeringsförutsättningen ska vara att så långt 
det är möjligt samutnyttja mark för flera olika ändamål. Och arbetet måste ske 
såväl i detaljplanearbetet som i byggprojektprocessen. 
Förslag till rutinbeskrivning finns för dessa frågor.

Energiprestanda 
Samtliga nya byggnader ska byggas efter standarden Green Building, vilket inne
bär 25 % under Boverkets byggregler, BBR (Energikrav enligt BFS 2011:6 med 
ändringar till och med BFS 2019:2) Detta har gjorts sedan 2016 i Eslövs kommun 
för att skapa låga driftskostnader i framtiden.

Vid projektering av nya bygg-
nader ska Kyototriangeln enligt 

Samtliga byggnader ska kunna 
uppfylla kommunens mål om 
att vara helt fossilfri från år 2020 

avtal).

Komfortkyla ska undvikas
Minimera värmebehovet

Välj energikälla

Minimera elbehovet

Utnyttja solenergin

Visa och reglera

Nya byggnader ska som utgångsläge vara delvis självförsörjande på el. Beslut om 
montering av solceller fattas som separat ärende i investeringsbudgeten utifrån 
en, av projektet, framtagen lönsamhetskalkyl .

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION
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Materialval
Material, varor och kemiska produkter som byggs in i byggnaden ska inte inne
hålla ämnen som har egenskaper som är farliga för miljö och hälsa. För förskolor 
ska ämnen som byggs in bedömas i enlighet med senaste versionen av Miljö
byggnad nivå guld. För övriga byggnader ska inbyggda material bedömas enligt 
senaste versionen av Miljöbyggnad nivå silver. 

Inbyggda byggvaror ska dokumenteras och deras innehåll deklareras i en logg
bok. Loggboken ska innehålla information om byggvarors ungefärliga placering i 
byggnaden. 

Biologisk mångfald 
Utemiljön ska gynna en biologisk mångfald med varierande växtlighet och olika 
biotoper. Befintlig vegetation och träd ska behållas i den utsträckning det är möj
ligt och användas som element i den nya utemiljön.

Avfall
Källsorterings och avfallslösningar ska finnas i samtliga lokaler och ha god till
gänglighet såväl inom som utomhus. Tio fraktioner ska kunna sorteras i byggna
den (plast, kartong, metall, tidningar, matavfall, restavfall, batterier, elektronik 
färgat och ofärgat glas).

Dagvatten och översvämning
Under 2019 har Eslövs kommun tillsammans med VA Syd tagit fram ett remiss
förslag till en dagvatten och översvämningsplan. I denna betonas att hantering 
av dagvatten och skyfall ska vara en självklar del i kommunens arbete med 
planering och genomförande av platsers utformning och funktion. Perspektivet 
behöver inkluderas tidigt i processer och projekt.

Använd ”Dagvatten och översvämningsplan för Eslövs kommun”, vid utform
ning av byggnader och utemiljö. Planen är antagen av kommunfullmäktige  
20201026.

Säkerhet/trygghet
Kommunens säkerhets och trygghetsarbete kopplat till brott och ordnings
störningar innefattar dels brottsförebyggande arbete med fokus på att öka 
 säkerheten, dels trygghetsskapande arbete med fokus på att öka tryggheten.  
I den gällande Plan och bygglagen (PBL) ställs dock inga krav på det brottsföre
byggande och trygghetsskapande arbetet genom fysisk utformning. Kommunen 
bör emellertid i samband med ny, till och ombyggnad, säkerställa att frågor om 
säkerhet och trygghet kopplat till brott och ordningsstörningar beaktas. Detta bör 
ske löpande under planerings, byggsamt förvaltningsstadiet. Rutinbeskrivning 
finns för dessa frågor.

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

JÄMSTÄLLDHET

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

RENT VATTEN OCH
SANITET FÖR ALLA

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

GOD UTBILDNING 
FÖR ALLA

RENT VATTEN OCH
SANITET FÖR ALLA

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

HÅLLBAR INDUSTRI, 
INNOVATIONER OCH 
INFRASTRUKTUR

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION
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Barnrättslagen
Flera av våra lokaler rymmer verksamheter med barn som primär målgrupp men 
även i lokaler som primärt inte vänder sig till barn, är det stor sannolikhet att 
barn vistas i på olika sätt. Utformning, anpassning, drift och anskaffning av loka
ler sker utifrån en mängd olika förfaranden och sannolikheten att barn påverkas 
på något sätt är stor. Enligt barnrättslagen ska beslut som påverkar barn ske mot 
bakgrund av barns delaktighet och barnets rätt att uttrycka sina åsikter i frågor 
som rör dem (Artikel 12, FN:s konvention om barnets rättigheter). Beslutfattare 
och yrkesverksamma har en generell skyldighet att ha erforderlig kunskap om 
barnets rättigheter för att kunna omsätta den i berörda verksamheter (Artikel 3, 
FN:s konvention om barnets rättigheter). Det finns olika metoder som kan använ
das för att säkerställa barns delaktighet och vilken metod som väljs beror på det 
specifika ärendet. En bra vägledning att ta del av är SKR:s ”Prövning av barnets 
bästa ett verktyg för styrning och ledning” (SKR 2018). 

I Eslövs kommuns arbete med lokalförsörjning är grundprinciperna att 
• lokaler ska vara säkra för barn att vistas i, det ska inte finnas möbler som kan 

välta, osäkra elinstallationer eller icke spärrade fönster. 
• lokaler ska vara attraktiva och tillgängliga, om möjligt ska det finnas plats för 

barn som väntar att sysselsätta sig med lek
• information om trivselregler eller annan information ska vara tillgänglig för 

barn att ta till sig, även om lokalens verksamhet inte primärt riktar sig till barn.
• projekt som syftar till att skapa nya lokaler eller förändra befintliga ska om 

möjligt föregås av en barnkonsekvensanalys.
• förflyttning av verksamheter som rör barn ska om möjligt föregås av en barn

konsekvensanalys.

Ekonomiska styrprinciper

Nya ekonomiska styrprinciper gäller från 1 december 2020. I de ekonomiska 
 styrprinciperna finns beskrivet aktuell budgetprocess på politisk nivå utifrån 
kommunstyrelsens och nämndens nivå samt utifrån förvaltningsnivå med 
 särskild focus kring kommunledningskontorets övergripande ansvar.

I de ekonomiska styrprinciperna beskrivs investeringsprocessen för lokaler och 
övriga anläggningar samt sambandet med lokalförsörjningsplanen. De ekono
miska styrprinciperna hänvisar till lokalförsörjningsplanen som ett underlag för 
kommande budget både för investering och förhyrningar samt driftsram avseen
de lokaler och förhyrningar när förslag till preliminära ramar antas i juni månad 
av kommunstyrelsens arbetsutskott.

Konstpolicy 
Vid planering av nybyggnation eller ombyggnad av kommunala byggnader, ska 
ansvarig förvaltning ta upp frågan om utsmyckning/gestaltning med Kultur och 
Fritid. Serviceförvaltningen ser till att budgetering för konstnärlig utsmyckning 
görs. Kultur och fritidsnämnden administrerar utsmyckningsärenden. Vid 
byggprojekt där mer än två basbelopp avsatts till konstnärlig utsmyckning ska en 
konstkommitté bildas med representanter från Kultur och Fritid, byggprojektö
rer, byggnadens brukare samt eventuell konstkonsult. Konstpolicyn är antagen av 
kommunfullmäktige 20081027, § 86 b.

ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

JÄMSTÄLLDHET

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

GOD UTBILDNING 
FÖR ALLA

JÄMSTÄLLDHET
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Hantering av IT-frågor
En arbetsgrupp med personal från Serviceförvaltningen, Kommunledningskontoret 
och Kultur och Fritid har påbörjat en sammanställning av ansvar och ekonomi gäl
lande kommunens ITfrågor kopplade till lokaler. Arbetet kommer att fortgå under 
2020. Ansvarig för arbetet är digitaliseringsstrategen på kommunledningskontoret. 

Samutnyttjande av byggnader
Många kommunala verksamhetslokaler står oanvända delar av dygnet. Under de 
tider kommunala lokaler inte används av den egna verksamheten finns eventuellt 
möjlighet att hyra ut lokalerna mot en av kommunfullmäktige antagen taxa. Det 
finns naturligtvis begränsningar i möjligt tillträde som kan bestå av olika saker. 
Det viktigaste är strävan att använda det kommunala lokalbeståndet effektivt 
snarare än att bygga eller hyra in lokaler som binder upp kommunala resurser.

Vid ny och ombyggnad av kommunens lokaler bör de planeras så att valda delar 
av utrymmen och dess resurser kan användas av andra aktörer i samhället, t.ex. 
föreningslivet, idrottsföreningar, näringslivet eller andra verksamheter inom 
 kommunen. Anpassningar kan gälla sektionering, lås, larm, utrustning m.m.  
Det kan även vara aktuellt att lägga till någon lokal till en byggnad så att den kan 
användas för fler ändamål än den huvudsakliga. Genom samutnyttjande används 
kommunens resurser mer effektiv och skapar möjlighet för de aktörer som bidrar 
med värden för lokalsamhället att bedriva sin verksamhet.

Estetik/arkitektur
Arkitektur, form och design har avgörande betydelse i samhällsbygget eftersom 
den gestaltade livsmiljön påverkar alla människor i deras vardag. Med den mo
tiveringen antog riksdagen 2018 följande politiska mål för arkitektur, form och 
designområdet:

”Arkitektur, form och design ska bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segre
gerat samhälle med omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer, där alla ges goda förut
sättningar att påverka utvecklingen av den gemensamma miljön.”

Målet ska vara styrande för staten och vägledande för kommuner och landsting.

Arkitektur handlar om utformandet av hela vår fysiska miljö, både om byggna
derna och om rummen mellan husen. Arkitektur handlar alltså inte enbart om 
hur ett hus ser ut.

Målsättningen för all byggnation i Eslövs kommun är att den ska vara av god 
arkitektur. För att någonting ska vara av god arkitektur krävs att både inifrån  
(de funktioner som byggnaden rymmer är lösta på ett bra sätt) och utifrånper
spektivet (byggnaden bidrar till stadsbild och liv på bra sätt) är väl hanterade 
samtidigt som byggnaden är hållbar ur ekologiskt, ekonomiskt och socialt per
spektiv.

Olika platser kräver olika typer av byggnader och olika stor bearbetning av det 
arkitektoniska uttrycket. Det finns exempel där behovet av anpassning inte är så 
stort, till exempel en förskola i ett småhusområde. Motsatsen till det exemplet 
kan vara ett projekt centralt i Eslöv, som upplevs av många, och har en direkt 
påverkan på en vacker men känslig stadsmiljö. Ett sådant projekt kommer att 

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

JÄMSTÄLLDHET

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN
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FÖR ALLA
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INFRASTRUKTUR

HÅLLBARA STÄDER
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HÅLLBAR 
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påverka många människor och kanske bilden av hela kommunen och behöver 
naturligtvis visas stor arkitektonisk omsorg.

Byggnader och utemiljöer kan vara inbjudande eller utestängande. Det beror på 
utformning, användning och hur de har tillkommit. Stadsmiljöer med många 
utestängande miljöer upplevs otrygga och bör undvikas. I alla relevanta kom
munala projekt bör därför frågor lyftas om de som bor eller vistas i närheten av 
byggnaden eller utemiljön kan få nytta av den eller påverka utformningen samt 
hur gestaltningen kan göras inbjudande.

Med rätt byggnad på rätt plats bygger man attraktiva städer och byar. Därför är 
det viktigt att kommunen i samband med lokalförsörjningen arbetar med god 
arkitektur och på så sätt bidrar till att göra Eslövs kommun ännu mer attraktiv.

Avsteg

ska avstegen motiveras, dokumenteras och redovisas i samband med budgetäskande. 
Detta gäller t.ex. i de fall kommunen använder sig av avrop på genomförda upphandlingar, 
t.ex. SKRs upphandling av förskolor. 

 (39)

2369 ( 2864 )



DEL 2 
OPERATIV LOKALFÖRSÖRJNING  

Vård och omsorg 

Vård och omsorg har totalt ca 50 800m2 lokalyta för sin verksamhet, till största 
del hyrs dessa lokaler in av externa fastighetsägare (46 800 m2).

Ett detaljerat lokalprogram som visar alla befintliga lokaler, behov av förändring
ar och planerat behov av utökning är framtaget av förvaltningen. Detta doku
ment går att finna i kommunens diarium nr VoO.2020.0036. I denna övergri
pande lokalresursplan tas bara lokalfrågor upp som ingår i budgetunderlaget för 
2021–2025 eller den kommunövergripande tidplanen för inhyrningar respektive 
investeringar.

Hantering av Vård och Omsorgs hyresavtal sköts sedan våren 2019 av Serviceför
valtningen, med undantag för inhyrning av bostäder med 3 månaders uppsäg
ning

Äldreomsorg

Den äldre befolkningen i Eslövs kommun blir allt fler, vilket innebär att det är 
viktigt att ha en koordinerad planering för att möta de äldres behov i form av 
bostäder och övriga lokaler. Bedömningen av behovet av platser för vård och 
omsorgsnämnden grundar sig på den officiella befolkningsprognosen för hela 
kommunen. Prognosen visar att antalet invånare över 80 år kommer att öka med 
39 procent fram till år 2035, vilket innebär en ökning med ca 600 personer.  
Eslövs kommun bedöms ha en god tillgång på boendeplatser och har statistiskt 
sett, i förhållande till antalet invånare, en överkapacitet på platser. 2019 bodde  
4,3 procent av  Eslöv kommuns invånare över 65 år på ett vård och omsorgs
boende vilket kan jämföras med rikssnittet som var 3,9 procent. Skånesnittet 
låg på 3,4 procent och liknande kommuner låg på 3,3 procent. Nämnden har 
som målsättning att arbeta för införande av attraktiva boendeformer för äldre 
i kommunen. I avvaktan på mellanboendealternativ, trygghetsboende tillhör 
exempelvis den fria bostadsmarknaden, siktar nämnden på att anpassa antalet 
vård och omsorgsplatser till rikssnittet. Behovsanalysen blir följaktligen att 
Eslövs kommun år  2020 har en överkapacitet på cirka fyra vård och omsorgs
platser, i jämförelse med rikssnittet. Under planperioden, 2021–2025, beräknas 
ett ökat platsbehov på cirka 17 platser. Detta behov ökar till drygt 50 platser fram 
till år 2035.

Demensboende:

Behovet av demensplatser kommer att öka i takt med att andelen äldre ökar. 
Vård och Omsorg planerar för ett nytt demensboende för att möta befolkningsök
ningen och kunna erbjuda bättre möjligheter för kommunens invånare att få vård 
internt.

Ett nytt demensboende är inkluderat i behovsanalysen av vård och omsorgsplatser.
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Biståndsbedömt trygghetsboende:
En ny bestämmelse har införts i socialtjänstlagen (2001:453) som förtydligar kom
munernas möjlighet att inrätta biståndsbedömt trygghetsboende för äldre perso
ner som främst behöver stöd och hjälp i boendet och annan lättåtkomlig service.

Eslövs kommun kommer från och med 2020/2021 kunna erbjuda äldre i denna 
boendeform på Vårlöken och Ölycke.

Hemvård:
När  den äldre befolkningen ökar förväntas även behovet av hemvård och hem
sjukvård att växa. I början av 2020 gjordes en utredning gällande den geografiska 
placeringen av nya hemvårdslokaler. Lokalerna på Kvarngatan var underdimen
sionerade och det fanns behov av fler kontorsrum. Hemvården samutnyttjar nu 
följande lokaler; Karidal, Vårlöken, en förskola i Marieholm, en skola i Stehag 
och Ölycke i Löberöd.

Daglig verksamhet för demenssjuka:
Dagverksamheten är i behov av utökade lokaler på grund av volymökning. 
Verksamheten bedrivs idag på Alegården belägen på Kärråkra. Fram till år 2035 
kommer fler brukare tillfalla verksamheten och en analys av framtida behov 
kommer att göras.

Funktionsnedsättning
I takt med att Eslövs kommun växer ökar också behovet av stöd till personer, 
både i form av insatser i det ordinära hemmet och behov av bostäder och lokaler 
till daglig verksamhet.

LSS-bostäder
Beräkningar på det framtida behovet av bostäder med särskild service LSS har ti
digare grundat sig på antalet biståndsbeslut om insatsen som tagits de senaste tre 
åren. Detta gav en genomsnittlig ökning med ungefär 3,6 personer per år. Denna 
ökning verkar avtagit och den nya prognosen baserar sig istället enbart på befolk
ningsprognosen. Detta ger en genomsnittlig ökning med cirka 2,1 personer per 
år. Bortsett från behovet av boende för att tillgodose nya personers behov behöver 
flera av kommunens personer inom verksamheten för funktionsnedsättning flytta 
till en mer tillgänglig bostad. Kommunen har ungefär 30 otillgängliga LSSlägen
heter. Vid periodens slut 2025 prognosticeras ett ökat platsbehov på 16 lägenheter 
för LSS boende. Detta behov ökar till 36 lägenheter 2035. Ett nytt LSS boende 
planeras följaktligen vartannat år mellan 2021–2025 för att förhindra köer samt 
för att ersätta otillgängliga lägenheter. Under perioden 2021–2025 skulle tre nya 
LSSboende ge en utökning med 16 lägenheter samt möjliggöra 20 omflyttningar 
från otillgängliga lägenheter.

Många LSSboende har saknat en plan för renovering vilket innebär att det 
idag finns ett uppdämt renoveringsbehov. Omfattningen av renovering varierar 
däremot mycket mellan adresserna och frågan kring vad som kan vara inkluderat 
i hyreskontraktet granskas. Boendet på  Luggudevägen är först ut och förväntas 
vara färdigställt vid årsskiftet 2020/2021. Under renoveringen har verksamheten 
evakuerats till lokaler på Vårlöken. Efter Luggudevägen kommer renovering av 
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boendena på Tegelbruksvägen och Albovägen att påbörjas. Vidare ska renovering 
av boendena på Bjärevägen, Järnvägsgatan, Hasslebrovägen, Kvarngatan 10 B, 
Kvarngatan 10 C och Kvarngatan 14 utredas.

Lokaler och boenden inom barn- och ungdomsverksamheten
Antalet dygn med korttidstillsyn har ökat med 36 procent sedan 2017 och kort
tidsvistelse har ökat med 15 procent. Korttidstillsynen är främst avsedd för att 
föräldrarna ska få sitt tillsynsbehov tillgodosett, men även för att ge barnen 
stimulans och gemenskap. Verksamheten bedrivs före och efter skoldagen samt 
heldag under lov och studiedagar. Korttidsvistelse ger den enskilde möjlighet att 
få rekreation och miljöombyte samtidigt som den ger anhöriga eller familjehems
föräldrar möjlighet till avlastning.

Eslövs kommun har idag ett barnboende på Lapplandsvägen 11A. Lokalerna 
bedöms inte vara ändamålsenliga och nya lokaler behövs utifrån ett myndig
hets och verksamhetskrav. Utredning pågår gällande rivning, ombyggnad eller 
nybyggnation. Efter färdigställd utredning ska även lokalbehovet för korttidstill
syn och vistelse utredas.

Lokaler och boenden inom socialpsykiatrin
Det är full beläggning på kommunens tre boenden inom socialpsykiatri, totalt 
26 lägenheter. Utöver detta köper kommunen 14 platser från externa vårdgivare. 
Behovsanalysen för boendeplatser utgår dels från befolkningsprognosen och dels 
utifrån tesen att vissa brukare med extern placering skulle kunna erbjudas plats i 
kommunen. Eslöv kommun beräknas därigenom ha ett platsbehov på ungefär tio 
platser år 2020. Detta behov ökar till ungefär 15 platser fram till 2035. Utredning 
gällande nytt socialpsykiatriboende ska påbörjas.

Daglig verksamhet
LSS daglig verksamhet bedrivs i olika lokaler utifrån aktivitet och brukarnas be
hov. Syftet är att skapa en meningsfull vardag, bidra till personlig utveckling och 
att möjliggöra delaktighet i samhällslivet.

En grupp inom daglig verksamhet är sedan 2018 placerad i en tillfälligt stängd 
avdelning på vård och omsorgsboendet Trollsjögården. I enlighet med lokalför
sörjningsplan kommer dessa platser åter behövas för sin ursprungliga verksamhet 
under 2021/2022. En ersättningslokal för daglig verksamhet behövs.

Lokaler sysselsättning/dagverksamhet SOL Sociala bostäder
Bostadssocialt kontrakt är ett biståndsbedömt tidsbegränsat  andrahandsboende 
för personer som står utanför bostadsmarknaden. I Eslövs kommun arbetar 
boendegruppen med sociala bostadskontrakt. Verksamheten har även ett antal 
lägenheter som klassificeras som lokaler utifrån kontraktstyp och kontraktstid. 
Följande blockförhyrningar finns; Stenssons, Ellingevägen och Bastugatan.

På Stensson och Ellingevägen bor lägenhetsinnehavaren omkring ett år  då  
lägenheterna är tillfälliga boenden där inga förstahandskontrakt kan tecknas. 
Förvaltningen räknar med låga kostnader för adresserna då lägenhetsinnehava
ren har ett andrahandskontrakt och förvaltningen enbart har hyreskostnader om 
en lägenhet står tom. Adresserna har tidigare fungerat som flyktingboende samt 
hem för vård eller boende, även kallat HVBhem.
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Bastuvägen består av vanliga lägenheter och här är boendetiden längre. Även på 
Bastugatan tecknas andrahandskontrakt med lägenhetsinnehavaren. Kommunen 
hyr också ett antal villor, vilka avser boende för större familjer. Dessa villor har 
längre kontraktstid än tre månader.

Sammanställning av lokalförändringar för Vård och Omsorg

Pågående inhyrningsprojekt 

Tidplan för projekten redovisas i bilagorna tidplan för investeringar och tidplan 
för inhyrningar.
• Extern inhyrning av nytt LSSboende 2
• Extern inhyrning av nytt LSSboende 3 (behov prövas i budget 2022)
• Extern inhyrning av nytt LSSboende 4 (behov prövas i budget 2023)
• Nytt barnboende på Göingevägen (Göingevägen är idag ett korttidsboende)
• Daglig verksamhet på Tegelbruksvägen, lekplats och uppfräschning
• Renovering av Luggudevägen och Albovägen
• Ersättningslokal för tillfällig lokal gällande daglig verksamhet på Remmar

lövsvägen behövs 2021/2022
• Stängda vårdplatser Vård och Omsorg (arbetet görs inom Vård och Omsorg 

samt Serviceförvaltningen inom befintliga resurser)
• Biståndsbedömt trygghetsboende, Vårlöken (utredning, renovering samt flytt 

av rehab)
• LSSboende, framtagande av nytt LSSboende 2021 bör göras så att underla

get kan användas även för framtida LSSboende
• Nytt psykiatriboende
• Nytt barnboende

Pågående utredningar
• Nytt demensboende

Nya utredningar 
• Mer centralt beläget hjälpmedelsförråd för rehab
• Uppdaterad köksutrustning på Karidal (mycket begränsat arbete)
• Renovering av boende på Bjärevägen, Järnvägsgatan, Hasslebrovägen, Kvarn

gatan 10 C, Kvarngatan 14 och Kvarngatan 10 B
• Behov av lokal för utökad dagverksamhet för personer med en kognitiv sjuk

dom är akut.

Lokaler som Vård och Omsorg planerar att avveckla under planperioden:
• Nio platser på vård och omsorgsboendet Vårlöken kommer avvecklas då 

boendet omvandlas till biståndsbedömt trygghetsboende
• Då lokalförsörjningsplanen gick på remiss skulle inspirationslägenhet sägas 

upp eller användas som lokal för annan verksamhet. Beslut har därefter fattats 
att hemvården ska använda lokalen som personalutrymme. 
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Barn och Utbildning
Underlag för planeringen

Barn och Utbildning har totalt ca 128000 m2 lokalyta för sin verksamhet, till 
största del ägs dessa lokaler av Eslövs kommun.

Befolkningsprognosen från mars 2019 sträcker sig fram till år 2035. Den är uppde
lad på tätorten Eslöv och resten av kommunen, vilket ger ett användbart underlag 
för orten Eslöv medan andra sätt får användas för att bedöma utvecklingen i 
övriga orter.

Antalet förskolebarn förväntas öka med c:a 230 fram till år 2025 varav 140 i Eslöv. 
Därefter förväntas ökningen avstanna. Antalet barn i grundskoleålder förväntas 
öka med drygt 300 fram till 2025, varav hälften i staden. Efter 2025 förväntas 
antalet skolbarn öka med c:a 450 fram till 2035, varav 350 i Eslöv.

För övriga orter i kommunen har Barn och Utbildning tillsammans med kom
munledningskontoret gjort en bedömning av i vilken mån man kan förvänta sig 
att de växer. Dessa bedömningar får betraktas som osäkra, men ökade barn och 
elevtal som påverkar lokalbehovet kan förväntas i Marieholm, Stehag och Flyinge.

Ett detaljerat underlag som visar verksamhetens behov av lokalförändringar och 
planerat behov av utökning av lokalytor är framtaget av förvaltningen. Detta 
dokument går att finna i kommunens diarium nr BoU. 2020.0018. Förvaltningen 
Barn och Utbildning har tillsammans med Serviceförvaltningen gjort en bedöm
ning av befintliga lokalers skick och funktionalitet. I denna övergripande lokalre
sursplan tas bara lokalfrågor upp som ingår i budgetunderlag för 2021–2025 eller 
den kommunövergripande tidplanen för inhyrningar respektive investeringar.

Förutsättningar för förskole- och skolbyggnader 
Storleken på förskolor och grundskolor anpassas till behovet i det område de 
byggs eller är belägna i. För att få bra förutsättningar att bedriva en verksamhet 
med god kvalitet och även hushålla med resurser i form av mark och pengar, 
bör enheterna inte vara för små. Erfarenhetsmässigt bör nedanstående storlekar 
eftersträvas:
• Förskolor: 105–140 platser.
• Grundskolor åk F–6: 2–3 parallellklasser i varje årskurs vilket motsvarar max

imalt 350–575 elever (planeringstal 25 elever/klass)
• Grundskolor åk 7–9: 4–5 parallellklasser i varje årskurs vilket motsvarar maxi

malt 336–420 elever (planeringstal 28 elever/klass)

 bör förskolor vara väl fördelade i orter och stadsdelar eftersom korta 
avstånd är en viktig förutsättning för familjer som inte har bil och för att bilkö
randet generellt ska minimeras. Förskolan har även en viktig social funktion i 
närsamhället.

För grundskola f–6 gäller i princip det samma även om avstånden kan vara lite 
längre.

Grundskolan 7–9 är mindre känslig för placering eftersom eleverna förväntas 
kunna cykla till skolan eller har skolskjuts.
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Vid placeringen av respektive enhet bör goda gång och cykelförbindelser efter
strävas och att avlämning med bil kan ske utan att trafiksäkerheten för oskydda
de trafikanter äventyras. Närhet till grönområden är en fördel och skolornas och 
förskolornas utemiljöer ska ses som en tillgång i bostadsområdet.

Önskemålen om närhet och viss storlek kan ibland vara svåra att förena; exem
pelvis p.g.a. att underlaget i mindre orter inte är tillräckligt för en enhet i önskad 
storlek eller att det är svårt att hitta tillräckligt stora tomter i ett visst område. En 
avvägning mellan önskemålen får då göras. Om man kan bygga ihop förskola och 
grundskola så underlättar det också, eftersom exempelvis kök och personalrum 
kan vara gemensamt och man kan ha visst samarbete kring öppning, stängning 
och på lov. Samma sak gäller för samlokalisering av grundskolans åk F–6 och åk 
7–9 som även möjliggör samnyttjande av specialsalar och bättre tjänsteunderlag 
för kringresurser och för skolämnen med få undervisningstimmar.

Hyresvärd
Kommunägda lokaler är att föredra för verksamheten då frågor kring underhåll, 
skötsel och förändringar av lokalerna är enklare att hantera. Privata hyresvärdar 
kan också fungera, med tydliga hyresavtal som för verksamheten ger likvärdiga 
förutsättningar som egna lokaler.

Utemiljö 
Utemiljö på förskolor och skolor anpassas utifrån den miljö de byggs i.

Vid planering och projektering av skolor eller förskolor ska man undersöka möj
ligheten att skapa utemiljöer som även fungerar som fördörjningsmagasin och/
eller för rening av dagvatten. Det kan exempelvis handla om nedsänkta fotbolls
planer eller rabatter med renande biofilter.

Skolgårdar ska erbjuda miljöer som främjar barns och ungas allsidiga utveckling. 
Här måste finnas plats för lek, sport och vilda aktiviteter, men även för samtal, 
enskildhet, sinnliga upplevelser och stillhet. 

Vid planering av utemiljö på skolor och förskolor är rekommenderad yta i Eslövs 
kommun 30 m2/barn i förskola och 20 m2/barn i grundskolan exklusive de ytor 
som barnen inte har tillgång till som parkering, transporter. I övrigt används 
Boverkets riktlinjer ”Gör plats för barn och Unga” vid planering av utemiljöer.

Förändring grundskolor:
Grundskolan i Eslöv har en grundkapacitet på 10 klasser a 25 elever per årskurs 
F–6 men har ökat till 11 klasser genom tillfälliga lokaler vid Sallerupskolan och 
Norrevångskolan. 

För årskurs 7–9 är kapaciteten 11–12 klasser a 28 elever per årskurs och stadens 
skolor tar även emot eleverna från Stehagskolan och Marieskolan. Kapaciteten är 
fullt utnyttjad.

Antalet elever växer genom att större årskullar kommer in underifrån och genom 
inflyttning av elever i olika åldrar. Årskurs F–6 beräknas växa med c:a 100 barn 
fram till 2026 och årskurs 7–9 med c:a 200 elever. Elevantalet förväntas fortsätta 
växa även efter år 2026.
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Kapaciteten behöver snarast ökas till 12 klasser i varje årskurs F–6. För årskurs 
7–9 behöver kapaciteten ökas till 12 klasser snarast och inom några år till 13 
klasser per årskurs 7–9.

Sammanställning av lokalförändringar grundskolor
Revidering av projekten nedan är gjord utifrån budget 2021.

Tidplan för projekten redovisas i bilagorna tidplan för investeringar och tidplan 
för inhyrningar.

Pågående investeringsprojekt
• Sallerupskolan, rivning av befintlig tvåparallellig skola och nybyggnad ny 

treparallelig skola med 6 300 m2

• Marieskolan, om och tillbyggnad för att klara ytterligare en parallell. Antal 
barn i skolåldern ökar och förväntas öka kraftigt de närmsta åren. Tillbygg
nad av befintlig skola för ytterligare 100 barn samt modernisering av befintli
ga lokaler. 

• Stehagsskolan, anpassning av befintliga lokaler i Gyabo förskola för att göra 
de mer lämpliga utifrån verksamhetens behov.

• Nya Östra skolan etapp 2, ombyggnad av fd. Bergaskolan för årskurs 79. Pro
jektet avser renovering och anpassning genom byte av fasader, ombyggnad av 
östra delen av byggnaden samt rivning av aula.

• Ekenässkolan, om och tillbyggnad av skolan. 
• Flyinge skola, basutredning med behovsanalys kommer att göras.
• Norrevångskolan, avser utbyggnad av grundskolan F6 från två till tre paral

lella klasser per årskurs. Projektet innefattar tillbyggnad, utökning av kök och 
matsal samt utemiljö. Förstudie färdig. Tillbyggnaden blir drygt 1700 kvm. 

• Teknikcentrum och Källebergsskolan finns upptagna i budget 2021 som en 
del av Sallerupskolans evakuering. Utemiljön behöver anpassas till yngre 
elever. 

Pågående inhyrningsprojekt
• Fridasroskolan, modernisering, verksamhetsanpassningar och omförhandling 

av hyresavtal

Nya utredningar 
• Östra strö skola, skolan behöver belysas både utifrån fastigheten och verksam

hetens behov. Utredningen sker inom befintlig verksamhet. 
• Västra skolan, underhållsåtgärder och anpassningar för verksamheten behöver 

göras.

Lokaler som Barn och Utbildning planerar att avveckla under plan-
perioden:
• Lilla Björn (tidigare förskolan Jonasbo) när nya Sallerupskolan tagits i bruk.
• Teknikcentrum när Nya Östra skolan etapp 2 är klar, och lokalen inte behövs 

som evakueringslokal.
• Paviljonger på Sallerup
• Paviljonger på Norrevång
• Se även bilaga lokalförändringar
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Förändring förskolor
Planeringsförutsättningar

Enligt senaste befolkningsprognosen förväntas antalet förskolebarn öka långsamt 
de närmaste tre åren och sedan öka lite mer fram till år 2027 då ökningen avstan
nar. Ett behov av c:a 150 nya platser i tätorten Eslöv och c:a 100 platser i resten av 
kommunen fram till år 2026 kan förväntas uppstå. 

Därutöver behöver ett antal platser som finns i mindre lämpliga lokaler ersättas:

Totalt behov av nya platser inom förskolan uppgår till c:a 500 i Eslövs tätort inom 
6–7 år, utifrån kapacitetsökning och att mindre lämpliga lokaler ersätts. Mark 
och planberedskap för förskolelokaler i denna omfattning behövs och bör sam
ordnas med utbyggnadsplanerna för bostäder i kommunen.

Sammanställning av lokalförändringar förskolor
Revidering av projekten nedan är gjord utifrån budget 2021.

Tidplan för projekten redovisas i bilagorna tidplan för investeringar och tidplan 
för inhyrningar.

Pågående investeringsprojekt
• Norrebo förskola, nybyggnation av 6 avdelnings förskola med 105 platser. Den 

nya förskolan ska vara klar för inflyttning 20220501.
• Skogsgläntan,  detaljplanarbete pågår och beräknas vara klart 2021. Den nya 

byggnaden avropas från SKRs ramavtal för förskolelokaler. Storleken kommer 
vara 8 avdelningar, 140 platser.

• Marieholm, ny förskola med 70 platser, norr om järnvägen. I samband med 
budget senarelades detta projekt och faller nu utanför planperioden. 

• Ängabo förskola, nybyggnad eller tillbyggnad. Avvaktar pågående projekt. I 
samband med budget senarelades detta projekt och faller nu utanför planperi
oden.

• Flyinge, Häggebo förskola, tillbyggnad  av befintlig förskola med två avdel
ningar samt utökning av lekyta. Tillbyggnaden ska ersätta Pegasus förskola 
som har ett tillfälligt bygglov vilket löper ut vid årsskiftet 2021/2022.

• Stehag Söder,  nybyggnad av förskola på nytt exploateringsområde i södra 
Stehag, för att ersätta Gyabo och Trollhasselns förskolor samt möta behovet 
av fler förskoleplatser. Förskolan kommer att handlas upp via SKRs ramavtal 
för förskolelokaler. Den nya byggnaden ska ha 6 avdelningar med 105 platser.

• Örtofta/Väggar, nybyggnad av 4 avdelningar med 70 platser för att ersätta 
förskola med tillfälligt bygglov. 

Pågående inhyrningsprojekt 
• Fridebo pedagogisk anpassning av lokalerna i samband med omförhandling 

av hyresavtal.
• Inhyrning av förskola på väster. I samband med budget senarelades detta 

projekt och faller nu utanför planperioden. 
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Lokaler som planeras avvecklas under planperioden:
• Tillfällig förskola i Örtofta vid idrottsplatsen när ny förskola tas i bruk.
• Trollets förskola, resurslokal tills bygglov upphör 2022
• Skogsgläntans förskola, våren 2022 verksamheten flyttar in i nya ”Skogsglän

tan” alternativt till Norrebo förskola
• Pegasus förskola, våren 2022 verksamheten flyttar in Häggebos tillbyggda lokaler.
• Trollhassel, avvecklas senast juni 2022 då bygglovet går ut.

Se även bilaga Lokalförändringar

Sammanställning av lokalförändringar skollokaler för gymnasie- och 
vuxenutbildning
Revidering av projekten nedan är gjord utifrån budget 2021.

Tidplan för projekten redovisas i bilagorna tidplan för investeringar och tidplan 
för inhyrningar.

Pågående investeringsprojektprojekt 
• Ombyggnad Carl Engström hus C, gamla Östra skolan, genom ny planlösning 

för verksamheten så att  arbetsrum och skolsalar iordningställs, hiss, byte av 
tak, fasadrenovering, ytskiktsrenovering och nya installationer.  
Efter remiss har utredning skett och projektet finns nu med i budget 2021.

• Skoltorget vid Carl Engströmskolan,  
Ombyggnaden är färdigprojekterad i samband med ombyggnad av Östergatan.

Kultur och fritid
Kultur och Fritid har totalt ca 42 375 m2 lokalyta för sin verksamhet, till största 
del ägs dessa lokaler av Eslövs kommun.

Ett detaljerat lokalprogram som visar alla befintliga lokaler, behov av förändring
ar och planerat behov av utökning är framtaget av förvaltningen. Detta dokument 
går att finna i kommunens diarium nr KoF. 2019.0169. I denna övergripande lokal
resursplan tas bara lokalfrågor upp som ingår i budgetunderlag för 2021–2025 eller 
den kommunövergripande tidplanen för inhyrningar respektive investeringar.

Hantering av Kultur och Fritids externa hyresavtal sköts sedan våren 2019 av 
Serviceförvaltningen.

I de lokaler och anläggningar som nyttjas av föreningslivet har Kultur och Fritid 
identifierat flera behov. Många av dessa hanteras av Serviceförvaltningen i sam
band med drift och underhåll av de anläggningar de ansvarar för.

I jämförelse med andra Skånska kommuner är behovet av gräsplaner, och idrotts
hallar väl tillgodosett medan det bara finns en anläggning med konstgräs utom
hus i kommunen. Även antalet fritidsgårdar ligger under medel i Skåne.

För att få både rättvisa och ekonomi behöver samutnyttjande av kommunens 
lokaler öka. Som exempel på detta kan nämnas plan tre i Eslövshallen där Kultur 
och fritidsförvaltningen arbetar för ett bättre utnyttjande.

Karlsrobadet tas inte med i denna lokalförsörjningsplan då det ägs av ett kommu
nalt bolag med egen lokalförsörjningsplanering och egen budget.
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Prioritering av Kultur och Fritids lokaler
Kultur och Fritid kommer att arbeta fram ett nytt fritidspolitiskt program under 
2020 och i detta kommer även lokalfrågorna arbetas in.

Sammanställning av lokalförändringar Kultur och Fritid
Revidering av projekten nedan är gjord utifrån budget 2021.

Tidplan för projekten redovisas i bilagorna tidplan för investeringar och tidplan 
för inhyrningar.

Pågående investeringsprojekt 

Kulturskolan, om och tillbyggnad av Lilla teatern

Pågående inhyrningsprojekt 
• Bian, anpassning av lokal i samband med omförhandling av hyresavtal

Pågående utredningar på Serviceförvaltningen, budget 2020

En större utredning av kommunens idrottsplatser utifrån hyresavtal, bidrag och 
ansvar kommer ske 2020 och 2021 av Service förvaltningen tillsammans med 
Kultur och Fritid samt Kommunledningskontoret.

I budget 2020 finns i investeringsbudget avsatt en miljon kr för utredning av 
idrottsplatser Marieholm, Stehag, Flyinge och Löberöd. Utredningen kommer att 
göras utifrån bevattningsbehov och hantering av linjefärg som kan komma i av
loppsvattnet och omfatta alla berörda idrottsplatser. En stor del av den  planera
de investeringsbudgeten kommer inte kunna genomföras under 2020 utan medel 
kommer att föras över till 2021, enligt kommunens ekonomiska styrprinciper. 
Utredningen sker inom befintlig verksamhet och eventuellt med konsulthjälp, 
tidplan upprättas under 2021.

Nya utredningsprojekt (till budgetberedningen):
• Brandstationen – se bilaga lokalförsörjningsplan. Efter remiss har nya använd

ningsområden identifierats. 
• Konstgräsplan Löberöd, samordnas med Skyttegaraget och omklädningsrum 

till idrottsplatsen i Löberöd. Utredning görs inom befintlig verksamhet.
• Internt utreda om det är möjligt att Kultur och Fritid tar över all korttidsut

hyrning av kommunens lokaler, arbetet görs inom befintlig verksamhet.
• Ekenäsgården, se bilaga lokalförändringar
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Övriga lokaler
Nya investeringsprojekt
Revidering av projekten nedan är gjord utifrån budget 2021.

Tidplan för projekten redovisas i bilagorna tidplan för investeringar och tidplan 
för inhyrningar.
• Rådhuset, renovering och anpassning av befintliga lokaler till kontorslokaler 

för administrativ verksamhet. 
• Vasslegatan 4, projektet innefattar renovering och mindre tillbyggnad.

Pågående utredningar på Kommunledningskontoret
• Eslövs kommuns stadshus, denna utredning är en förstudie som kommer att 

identifiera vilka krav som ställs på kommunens administrativa lokaler utifrån 
medarbetares och invånares behov och förväntningar. Utifrån detta kan ställ
ningstagande sedan göras vad gäller befintligt Stadshus. 

Flera lokaler, både ägda och inhyrda, kommer att avyttras eller få ändrad an
vändning under planperioden se bilaga ”Lokalförändringar” där redovisas lokal 
för lokal med planerad åtgärd.

Vid årsskiftet 2019/2020 fanns vakanta lokaler i kommunens byggnader, där hy
reskostnaden belastar kommunstyrelsens disponibla medel. Dessa ytor motsvarar 
cirka 2 procent av kommens totala lokalyta och kostnaden är cirka 1 procent av 
den totala hyreskostnaden. Ytorna finns i följande byggnader Rådhuset, Vassle
gatan, Backåkra och Johnssons minne. Planerade åtgärder för dessa byggnader 
finns i bilagan Lokalförändringar. 

I inhyrda lokaler finns vakant yta i byggnaden på Föreningstorget 6 där hyres
kostnaden belastar kommunstyrelsens disponibla medel. Denna yta motsvarar 1 
procent av den totalt inhyrda ytan och 4 procent av den totala hyreskostnaden för 
inhyrda lokaler. 

Mark till kommunal verksamhet
Sammanställning av markreserv för kommunala verksamhetslokaler finns samlat 
i bilaga ”Tillgänglig tomtmark för kommunala lokaler”. Sammanställningen är 
mycket översiktlig och ska ses som ett första steg för att identifiera möjlig byggbar 
mark.
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DEL 3

Lokalförsörjning och översiktsplanering
I Översiktsplan Eslöv 2035 beskrivs övergripande hur kommunens tätorter ska 
utvecklas och deras tänkta markanvändning. Antalet tillkommande bostäder till 
år 2035 är redovisade. I vissa av orterna finns behov av lokaler för förskolor och/
eller skolor identifierade och i några fall finns är det även utpekat inom vilket 
område tillkommande lokaler kan vara lämpliga. Dessa bedömningar har i vissa 
fall ändrats sedan översiktsplanen antogs 2018. En genomgång av det långsiktiga 
behovet av skolor och förskolor finns redovisat ortsvis i bilaga, Lokalbehov för 
Barn och utbildning. Övriga verksamhetslokaler finns inte detaljerat utpekade.

När befolkningen växer uppstår ofta behov av förskola och skola först. Inom 
andra serviceområden, till exempel de för äldre, funktionshindrade och inom 
individ och familjeomsorg kommer inte behoven lika fort men det behöver fort
farande finnas en långsiktig framförhållning. Kommunen står inför en ökande 
andel äldre, vilket är en viktig planeringsförutsättning. 

Planering av nya skolor och förskolor är vanligen långa processer med ytkrävan
de verksamheter som innebär stora investeringar och ofta tidskrävande detaljpla
nearbeten. Samtidigt är lokaliseringen av skolor och förskolor av stor vikt för att 
motverka segregation, underlätta vardagsliv och hållbara rörelsemönster. 

Parametrar som påverkar behovet av verksamhetslokaler i orterna på längre sikt är:
• Åldersstruktur
• Befintligt bostadsbestånd (både gällande bostadstyp och upplåtelseform)
• Planerad tillkommande bebyggelse (både antal och typ). I översiktsplanen 

tydliggörs utformningen av tillkommande exploateringar med termer som 
exempelvis gles/tät/varierad bostadsbebyggelse, funktionsblandade områden 
och bostadsområden med kompletterande funktioner.

37 (39)

2381 ( 2864 )



Befolkningsutveckling 1994–2018 samt antal nya bostäder enligt översikts-

Tätort Bef. 
1994

Bef. Bef. 
2014

Bef. 
2018

Förändring 
bef, antal

Förändring 
bef, procent

Antal nya 
bostäder 

enl. ÖP

Eslöv 15 577 17 688 18 594 19 598 4 021 20,5 % 2 800

Landsbygd 5 113 4 185 5 318 5 513 400 7,3 % 100

Marieholm 1 473 1 553 1 583 1 655 182 11 % 250

Stehag 939 1 097 1 184 1 261 322 25,5 % 180

Löberöd 1 019 1 076 1 190 1 155 136 11,8 % 170

Flyinge 868 977 1 036 1 027 159 15,5 % 150

Harlösa 788 733 791 833 45 5,4 % 40

Örtofta 524 541 535 544 20 3,7 % 70

Billinge 449 487 465 467 18 3,9 % 40

Gårdstånga 405 354 387 434 29 6,7 % 50

Hurva 340 350 378 397 57 14,4 % 50

Kungshult 408 389 363 371 -37 -10 % 20

Stockamöllan 322 310 309 302 -20 -6,6 % 30

Totalt 28 225 29 740 32 133 33 557 5 332 15 % 1 050

Enligt kommunens befolkningsprognos kommer det år 2035 att finnas 24 326 
invånare i tätorten Eslöv och 15 421 invånare i kommunens övriga delar. I nästa 
lokalförsörjningsplan kommer befolkningsprognosen för år 2035 att redovisas på 
ortsnivå.

En beskrivning av orternas hur orternas utveckling enligt översiktsplanen redovi
sas i bilaga översiktlig planering.
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DEL 4 
DOKUMENT 

Bilagor
Tillgänglig tomtmark för kommunala lokaler Lokalförändringar

Bilaga översiktlig planering

Barn och utbildnings behovsbedömning ortsvis

Tidplan investeringsprojekt

Tidplan inhyrningsprojekt

Rutinbeskrivningar (biläggs inte detta dokument)
Rutin för Eslövs kommun avseende upphandling av hyresavtal utifrån Lag 
(2016:1145) om offentlig upphandling

It – fiber mm, arbetsdokument Kulturmiljö, arbetsdokument

Säkerhet,arbetsdokument

Rutinbeskrivningar (kommer att tas fram) 
Rutin/handbok byggprojektprocessen

Förvaltning av lokaler som ägs av Eslövs kommun

Förvaltning av inhyrd lokal

Inhyrning av extern lokal för kommunens verksamhet

Långtidsuthyrning av kommunala lokaler

Uppsägning av lokaler

Dokument rörande lokalfrågor som är upprättade och beslutade  
i annan ordning (biläggs inte detta dokument)
Befolkningsprognos

Reglemente för Kommunstyrelsen och Servicenämnden

Ekonomiska styrprinciper

Konstpolicy

Förvaltningsavtal för kommunens byggnader

Husboken, 2017

SKL, Gäller LOU vid hyra av lokal
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BILAGOR 
1. Tillgänglig tomtmark för kommunala lokaler
2. Lokalförändringar
3. Bilaga översiktlig planering
4. Barn och utbildnings behovsbedömning ortsvis

6. Tidplan inhyrningsprojekt
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BILAGA 1 
TILLGÄNGLIG TOMTMARK FÖR KOMMUNALA 
LOKALER, BILAGA LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN 

Mark till kommunal verksamhet

Lokalgruppen har inventerat mark för möjlig till och nybyggnad på befintliga 
fastigheter och följande möjligheter identifierats:

Norrevångskolan har utrymme för utbyggnad. Eventuellt kan idrottens behov av 
uteytor utgöra en spärr. – Projekt pågår

Norrebo har utrymme för en rejäl utbyggnad. Projekt pågår

Ekenässkolan har rätt stora ytor men är beroende av Ekevalla och Trollsjöområ
det för idrottsundervisningen. Viss möjlighet till utbyggnad.

Västra skolan är beroende av Ekevalla och Trollsjön för idrottsundervisning. Kan 
eventuellt klara en viss utbyggnad. Angränsande ytor på Ekevalla kan läggas till 
skolgården vid behov.

Klausastället är en för liten fastighet för en förskola. 

Östra Strö har utrymme för tillbyggnad eller en ny skola efter rivning av gamla. 

Ölyckeskolan har begränsad skolgård men tillgång till angränsande fotbollspla
ner för idrott och raster. Begränsade utbyggnadsmöjligheter. 

Lönnebo tål utbyggnad med 4 avdelningar. Det finns bra grönytor som är direkt 
angränsande. 

Harlösa skola har mycket stora ytor men Gladbackens förskola har mycket be
gränsade ytor, Sammantaget har tomten kapacitet för stor utbyggnad. 

Flyinge har gott om plats för utbyggnad vid skolan och förskolan.

Sallerupskolan har en rejäl tomt och tål utbyggnad. 

Karlavagnen (Nunnebo) har en tomt som är i minsta laget. Kan granskas i plan
program för Sallerup för eventuell utbyggnad eller nedläggning. 

Billinge förskola har en rätt stor tomt men ändå begränsad lekyta då byggnader
na (främst gympan) och vägen/parkeringen tar stor plats. 

Stehags skola/Gyabo/Trollhassel/Sporthall har stora ytor som ger expansionsmöj
ligheter i framtiden. Planläget bör ses över, inklusive angöringsmöjligheter för 
framtiden.

Bergaskol-området har jättestora ytor.

Ekebacken har en stor tomt av parkkaraktär. Svårt att bygga ut där.

Trollet har en bra tomt med angränsande parkmark.

Åkerbo har en alldeles för liten tomt och är beroende av att fortsätta nyttja park
mark om den ska finnas kvar.

Ängabo har en bra tomt som tål betydligt fler barn. Detaljplanen är hindret.

Paletten har en rymlig tomt som tål fler barn.

Hurva Byahus (Bokebo) tål lite fler barn.

Lindebo har en stor tomt och tål en utbyggnad. 
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Markreserv – ej utnyttjad detaljplanelagd mark
Nedan visar idag kända fastigheter med planrätt för kommunal verksamhet, i 
tätorten Eslöv. I sammanställningen kan saknas fastigheter då kommunens de
taljplaner inte digitaliserade vilket gör att det är mycket tidskrävande att ta fram 
en total sammanställning av fastigheter som är möjlig att bebygga för kommu
nens verksamheter.

Bostäder/Skola
Smultronet 1, Eslöv Bäckdala

Gårdstånga 15:31

Bostäder eller daghem
Billinge 3:70

Allmänt ändamål
Hästen

Centrumverksamhet
Gäddan 3

Offentliga byggnader
Kärnan 2 och 3
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BILAGA 2 

Tomma lokaler (mars 2020)
Flera åtgärder planeras genomföras redan 2020, se nedan.

Gamla brandstationen, 81012, Gröna torg, Kastanjen 1,

Idag finns flera lediga lokaler i byggnaden. 

Fastigheten ligger som ett exploateringsprojekt på Kommunledningskontoret, 
Tillväxtavdelningen. Uthyrning, skötsel, underhåll och drift mm av fastigheten 
ligger kvar på Serviceförvaltningen enligt gällande reglemente.

Tillväxtavdelningen ser gärna att lokalerna hyrs ut eftersom de i nuläget behöver 
prioritera andra exploateringsprojekt. Lokalerna kan hyras ut upp till fem år 
(20241231) utan besittningsskydd. 

Serviceförvaltningen har haft kontakt med intressent som önskar hyra lokalerna 
som tidigare använts som boende, på plan två i västra byggnaden. Serviceförvalt
ningen kommer att arbeta vidare med att försöka hyra ut både dessa och övriga 
lediga lokaler i byggnaderna. Även intern uthyrning diskuteras. Uthyrningen av 
parkeringsplatser kommer att utökas.

Då fastigheten ligger som ett exploateringsprojekt behöver utredning starta un
der 2021 för att klara ut effekterna av projektet för befintliga hyresgäster.

Rådhuset, 81001

Beslut är taget i kommunstyrelsen, ärende KS.2016.0529 § 164, med inriktning 
att bygga om Rådhuset till moderna kontorslokaler. Uppskattad kostnad var då 
25 mnkr Serviceförvaltningens bedömning är att denna summa fortfarande bör 
räcka. I budget 2020 finns en miljon avsatt i investeringsbudgeten för utredning. 

Åkermansväg

Uppsägning av hyresavtal

Byggnaden ingår i ett exploateringsområde och bör därmed ägas av kommunen. 
Av kulturmiljöskäl bör byggnaden inte rivas. Vård och Omsorg har anmält behov 
av stora bostäder. Utredningsbehov finns upptaget i investeringsbudgeten 2020 
för Servicenämnden.

Backåkra, 83092

Byggnaden ingår i utvecklingsområde enligt översiktsplanen och bör därmed inte 
säljas. Lokalerna kan användas för boende eller eventuellt iordningsställas för 
kontor eller verksamheter. Byggnaderna har hanterats i lokalförsörjningsgruppen 
och ingen förvaltning ser behov av dem. Byggnaderna bör hyras ut externt under 
2020 för att täcka kostnader för ett fortsatt ägande. Utredningsbehov finns uppta
get i investeringsbudgeten 2020 för Servicenämnden.
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Ystadvägen 6, 83093

Lokalerna utdömda för bostad. Utredning ska ske på Kommunledningskontoret 
angående rivning kontra kulturmiljöaspekt under 2020. Beslut kring byggnadens 
framtid kommer fattas under 2021.

Johnssons Minne, 84009

Ingår i exploateringsprojekt med markanvisning för bostäder. Fastigheten plane
ras att säljas under 2020 för omvandling till bostäder.

Inhyrda lokaler till ensamkommande flyktingbarn. Avtal gäller till 202605

31. Under 2020 utreds möjlig användning under avtalsperioden parallellt med 
förhandling med fastighetsägaren. 

Lokaler med förändrad användning/avveckling
Källebergskolan, 86063

När denna lokal blir ledig våren 2022 kan den användas som ersättningslokal 
för planerade projekt så som ombyggnad av Fridasroskolan, Västraskolan och 
Fridebo förskola mfl. Där efter bör fortsatt användning utredas. Området ingår i 
fördjupning av översiktsplan för Östra Eslöv.

Teknikcentrum, 86062

Denna byggnad blir ledig när Nya Östra skolan (Fd. Bergagymnsiet) etapp två är 
avslutad och Källeberg flyttat in i de ombyggda lokalerna på Nya Östra. Använd
ning av dessa lokaler kommer att utredas under 2021. Området ingår i fördjup
ning av översiktsplan för Östra Eslöv.

Sockertoppen, 87113

Tillfällig förskola i Örtofta som kommer att avvecklas när ny permanent förskola 
Örtofta/Väggarp är byggd.

Skogsgläntan förskola, 87032

Tillfälligt bygglov som går ut juni 2022.

Byggnadens tekniska standard uppfyller inte kraven som ställs i bygglovsskedet 
idag och enligt Serviceförvaltningens bedömning är det inte ekonomiskt lönsamt 
att uppdatera dem till dagens krav.

Byggnaden avyttras eller rivs 2022

Förskoleplatserna ersätts av Nya skogsgläntan

Trollhasseln förskola, 87013

Tillfälligt bygglov som går ut juni 2022.

Byggnadens tekniska standard uppfyller inte kraven som ställs i bygglovsskedet 
idag och enligt Serviceförvaltningens bedömning är det inte ekonomiskt lönsamt 
att uppdatera dem till dagens krav. Byggnaden avyttras eller rivs 2022

Förskoleplatserna planeras att ersättas av nya platser på förskola söder i Stehag.
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Trollet förskola, 87003

Tillfälligt bygglov som går ut januari 2022.

Byggnadens tekniska standard uppfyller inte kraven som ställs i bygglovsskedet 
idag och enligt Serviceförvaltningens bedömning är det inte ekonomiskt lönsamt 
att uppdatera dem till dagens krav. 

Byggnaden avyttras eller rivs 2022

Förskoleplatserna ersätts av nya platser på Norrebo förskola.

Planeras vara vakant under 2020 – används som reservlokal under denna tid. 

Pegasus förskola, 87012

Tillfälligt bygglov som går ut januari 2022.

Byggnadens tekniska standard uppfyller inte kraven som ställs i bygglovsskedet 
idag och enligt Serviceförvaltningens bedömning är det inte ekonomiskt lönsamt 
att uppdatera dem till dagens krav. 

Byggnaden avyttras eller rivs 2022. 

Västerbo förskola, 87128

Kommer att ersättas av ny inhyrd förskola på väster enligt beslut i kommun
styrelsen 20191029 §149, ärende KS.2019.0301, pågående projekt på Service
förvaltningen. I samband med budget senarelades detta projektet och faller nu 
utanför planperioden.

Dannemannens förskola, 87130

Kommer att ersättas av ny inhyrd förskola på väster enligt beslut i kommun
styrelsen 20191029 §149, ärende KS.2019.0301, pågående projekt på Service
förvaltningen. I samband med budget senarelades detta projektet och faller nu 
utanför planperioden.

Karlavagnen, Lilla björn tidigare Jonasbo, 87109

Verksamheten kommer att lämna lokalerna då investeringsprojektet Sallerup
skolan är avslutat. 

Åkerbo förskola, 87006

Bör avvecklas på sikt, utreds under 2021.

Ekenäsgården 84006

Under 2020 kommer byggnadens framtid utredas utifrån ett fastighetsägarper
spektiv och ur ett stadsbyggnadsperspektiv. Byggnaden är en rest från den tidiga
re matsalen som brann ner våren 2008 Byggnaden har idag problem med fukt. 
Hyresgäster sedan 2018 är Eslövs musiksällskap och Eslövs Cykelklubb. Beslut 
kring byggnadens framtid kommer att fattas under 2021. 

Östergatan 8, 81131

Inhyrd lokal som används av Kulturskolan tills ny Kulturskola färdigställts. 
Denna lokal kommer att sägas upp då tillbyggnad av Lilla Teatern färdigställts.

Vårlöken

Vakanta lokaler planeras att omvandlas till biståndsbedömt trygghetsboende 
under 2020, tidplanen är senarelgad på grund av covid 19.
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Ölycke

Vakanta lokaler omvandlas till biståndsbedömt trygghetsboende under 2020

Bergagården

De lokaler som i dag står tomma beräknas behövas 2023/2024, kostnaderna 
ligger kvar på VoO. 

Ersättningslokaler under ny- och ombyggnad 
Sallerupskolan, 86041

Utredning på Serviceförvaltningen enligt beslut i kommunfullmäktige 20200224

Ekenässkolan 86021

Under ombyggnadstiden kommer eleverna att nyttja lokaler på Nya Östra (fd. 
Berga gymnasium)

Västra skolan, 86021

Projektstart ännu ej planerad

Projektstart ännu ej planerad

Projektstart ännu ej planerad
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BILAGA 3 
BILAGA ÖVERSIKTLIGPLANERING  

 

Eslöv
I Eslöv planeras den tillkommande bostadsbebyggelsen i huvudsak genom tre 
olika delar:
• I västra Eslöv på tidigare oexploaterad mark
• I centrala Eslöv genom förtätning
• I östra Eslöv genom stadsomvandling och exploatering av nuvarande verk

samhetsområden 

Det är av vikt att anpassa ny bebyggelse till Eslövs småskaliga karaktär och de 
gröna inslag som är en viktig del av identiteten och attraktiviteten. 

För att verka för socialt hållbara strukturer och motverka segregation är det 
samtidigt angeläget att framtida bebyggelse består av varierade hustyper och/
eller upplåtelseformer som tar hänsyn till och balanserar utbudet inom befintlig 
bebyggelse. Detta bidrar också till en flexibilitet på bostadsmarknaden.

Genom att placera kommunala verksamheter strategiskt i staden är det möjligt 
att påverka rörelsemönster och mentala avstånd, samt driva stadsutvecklingen 
framåt. Planering av nya skolor och förskolor kräver lång framförhållning efter
som de är ytkrävande och innebär stora investeringar. Var de lokaliseras är också 
av stor vikt för att motverka segregation, underlätta vardagsliv och hållbara rörel
semönster. De stora ny eller omvandlingsprojekt som Eslöv står inför kan medfö
ra stora barnkullar vilket i sin tur genererar behov av skolverksamhet. Behovet av 
förskolor kan ha tillfälliga toppar och detta kan beaktas på strategisk nivå genom 
mer flexibla lösningar. I östra Eslöv ska planeringen ta höjd för tre nya förskolor.

Eslövs stad har äldreboenden och flera olika boendeformer, med en stor andel 
hyresrätter. Den pågående förtätningen skapar nya tillgängliga bostäder på flera 
platser i staden. Kommunen tar höjd för en åldrande befolkning. 

Marieholm
Marieholm är efter Eslöv kommunens största ort och beskrivs år 2035 vara en by 
för alla åldrar med både förskola och skola. Åldersstrukturen motsvarar kommu
nen som helhet. Orten domineras idag av småhus. Utpekade utbyggnadsområden 
för tillkommande bostäder ligger alla inom en kilometer från stationen i Marie
holm. 

En ny förskola beräknas komma att behövas, eventuellt kommer även den be
fintliga skolan behöva byggas ut ytterligare. Inom ett större utbyggnadsområde 
i nordvästra delen av orten vilket planläggs för varierande bostadsbebyggelse i 
bymiljö med kompletterande funktioner, beskrivs skolverksamhet som lämplig. 

Att service som till exempel skola planeras med en god tillgänglighet är viktigt 
för de boende på landsbygden.
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Stehag
Stehag beskrivs år 2035 som en by för alla åldrar med förskola, skola samt kom
pletterande bostadstyper. Åldersstrukturen är ung i förhållande till kommunen 
som helhet och under de senaste åren har en stor inflyttning skett av barnfamil
jer. Byn består idag till stor del av ägda småhus. Att stärka befintliga värden och 
att fortsätta utbyggnaden i den småskaliga karaktären beskrivs utveckla Stehag 
på ett positivt och hållbart sätt.

Löberöd
Löberöd beskrivs år 2035 vara en by för alla åldrar, med förskola, skola och fler 
flerfamiljshus än idag. Löberöd har haft en hög befolkningstillväxt sedan 1975 
och orten har en större andel av befolkningen i åldrarna 75 år och uppåt än 
kommunen som helhet. Anledningen är att det finns äldreboende i Löberöd. Det 
finns behov av ett mer varierat bostadsutbud med en efterfrågan på hyresrätter 
och ett ökat antal flerfamiljshus. Fler bostäder behövs om orten ska behålla och 
öka sitt invånarantal. Nya bostäder bör i första hand tillkomma på redan de
taljplanelagd mark i byns östra delar. Förtätningspotentialen är låg på grund av 
den småskaliga och täta strukturen. 

Utbyggnadsmöjlighet för skolan finns inom befintligt skolområde. Två nya 
förskolor bedöms på sikt att behövas i Löberöd och de kan med fördel placeras i 
anslutning till utpekade utbyggnadsområden.

Utveckling i Löberöd påverkas både av Försvarsmaktens riksintresse och av beho
vet av ökad VAkapacitet som måste tillkomma innan ny exploatering sker.

Flyinge
Flyinge beskrivs år 2035 vara en by för alla åldrar med förskola, skola samt kom
pletterande flerfamiljshus. Flyinge har haft en hög befolkningstillväxt sedan 1975 
och åldersstrukturen är ung. Byn består idag till stor del av ägda småhus och 
det behövs en variation av hustyper och upplåtelseformer. En komplettering av 
flerbostadshus möjliggör omflyttning inom orten. Ny bostadsbebyggelse föreslås 
både som kompletteringar i befintlig struktur och i nybyggnadsområden. 

Kapacitetsbrist råder inom både förskolan och skolan. En framtida utbyggnad av 
bostäder i Flyinge och Gårdstånga/Getinge kan komma öka behovet ytterligare. 
Utbyggnadsmöjligheter för Flyingeskolan finns intill befintligt skolområde cen
tralt i byn. Vid planeringen av nya bostadsområden bör höjd tas för upp till två 
nya förskolor beroende på utbyggnadstakt och åldersstruktur.

Harlösa
Harlösa beskrivs år 2035 vara en by för alla åldrar, med förskola, skola och fler 
flerfamiljshus än idag. Harlösa har en högre andel unga 0–18 år och äldre 65–74 
år än kommunen som helhet. Utvecklingspotentialen i Harlösa begränsas av 
restriktioner kring Försvarsmaktens övningsfält Revingehed och orten växer 
därför främst genom förtätning norr om Gårdstångavägen/Sjöbovägen (väg 104). 
Fler bostäder behövs om orten ska behålla och öka sitt invånarantal samt för att 
behålla sin service. 
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Örtofta/Väggarp
Örtofta och Väggarp har en betydligt yngre åldersstruktur än kommunen i stort. 
Fler bostäder behövs om byarna ska behålla och öka sitt invånarantal. För att det 
ska vara möjligt för bland annat unga och äldre att bo i byn behövs en variation 
av hustyper och upplåtelseformer för att balansera bostadsutbudet på orten. 

Billinge
Orten har en högre andel äldre än kommunen i stort. Exploateringen av Billinge 
är lokaliserad till tre områden. I norra delen av byn planläggs jordbruksmark för 
bostadsbebyggelse i bymiljö med kompletterande funktioner. Skolverksamhet 
beskrivs som lämplig i områdets södra del.

Gårdstånga/Getinge
Ny bebyggelse bör i första hand tillkomma genom kompletteringar av befintlig 
bebyggelse (förtätning av obebyggda tomter) med fokus på flerfamiljshus, i syfte 
att möjliggöra omflyttning inom byn. När stadsdelen Brunnshög i Lunds kom
mun byggs ut kommer det att vara möjligt att nyttja service där. Översiktsplanen 
ger möjlighet till skolverksamhet (förskola) i det så kallade kommunalhuset i 
Gårdstånga.

Hurva
Hurva beskrivs år 2035 vara en liten by för alla åldrar, med förskola och ett 
varierat bostadsutbud. Fler hustyper och upplåtelseformer behövs för att bo
stadsbeståndet ska bli mer varierat och för att möjliggöra för fler boende i Hurva 
samtidigt som det beskrivs som viktigt att behålla den småskaliga karaktären. De 
utpekade utbyggnadsområdena anger en varierad täthet. I och med föreslagen 
utbyggnad av bostäder behöver kommande planeringen ta höjd för ytterligare en 
förskola.

Kungshult
Kungshult har en högre andel äldre i åldrarna 65–74 år än kommunen som 
helhet. På några års sikt innebär det att det kommer att finnas behov av tillgäng
lighetsanpassade bostäder. Fler bostäder behövs om orten ska behålla och öka sitt 
invånarantal. Byn består till stor del av ägda småhus, fler hustyper och upplåtel
seformer behövs för att bostadsbeståndet ska bli mer varierat.

Stockamöllan
Stockamöllan beskrivs år 2035 vara en by för alla åldrar med en variation av bo
stadstyper. Den tillkommande bebyggelsen bör främst ske genom förtätning för 
att stärka Stockmöllans centrum. Flerfamiljshus och tillgänglighetsanpassade bo
städer behövs för att komplettera Stockamöllans bostadsutbud och möjliggöra för 
fler att bosätta sig och för äldre bo kvar i byn. I sydvästra delen av Stockamöllan 
finns detaljplan för en glesare bebyggelse med enbostadshus. I nordöstra Stocka
möllan (idag befintligt verksamhetsområde med höga kulturhistoriska värden) 
bör förutsättningar för en mer funktionsblandad bebyggelse utredas.
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BILAGA 4 
LOKALBEHOV FÖR BARN OCH UTBILDNING, 
 ORTSVIS 

Eslöv 
Förskolor

Enligt senaste befolkningsprognosen förväntas antalet förskolebarn öka långsamt 
de närmaste tre åren och sedan öka lite mer fram till år 2027 då ökningen avstan
nar. Ett behov av c:a 150 nya platser fram till 2026 kan förväntas uppstå. 

Därutöver behöver ett antal platser som finns i mindre lämpliga lokaler ersättas:

Prio 1: Skogsgläntan och Trollet, utgående bygglov. 35+35 platser. Klart senast 
december 2021.

Prio 2: Norrebo och Västerbo. Mindre bra lokaler som inte lämpar sig att moder
nisera. 85+52 platser. Klart snarast möjligt.

Prio 3: Åkerbo, Dannemannen och Fridebo. Åkerbo och Dannemannen lämpar 
sig mindre väl för modernisering medan Fridebo förmodligen kan moderniseras 
och effektiviseras (fler platser) om man så väljer. 35+52+70 platser. Klart inom 5 
år.

Prio 4: Ängabo. Modulbyggnad med begränsad livslängd. 70 platser. Klart inom 5–10 år.

inte). Mark- och planberedskap för förskolelokaler i denna omfattning behövs 
och bör samordnas med utbyggnadsplanerna för bostäder i kommunen.

Grundskolor (inklusive Östra Strö)

Grundskolan i Eslöv har en grundkapacitet på 10 klasser a 25 elever per årskurs 
F–6 och men har ökat till 11 klasser genom tillfälliga lokaler vid Sallerupskolan 
och Norrevångskolan.

För årskurs 7–9 är kapaciteten 11–12 klasser a 28 elever per årskurs och stadens 
skolor tar även emot eleverna från Stehagskolan och Marieskolan. Kapaciteten är 
fullt utnyttjad.

Antalet elever växer genom att större årskullar kommer in underifrån och genom 
inflyttning av elever i olika åldrar. Årskurs F–6 beräknas växa med c:a 100 barn 
fram till 2026 och årskurs 7–9 med c:a 200 elever. Elevantalet förväntas fortsätta 
växa även efter år 2026.

Kapaciteten behöver ligga på 12 klasser i varje årskurs F–6 framöver och på 12 och 
inom några år 13 klasser per årskurs 7–9.

Beslut finns att ersätta Sallerupskolan med en större skola (utökar från 2 till 3 
parallellklasser). Det finns också en planering att bygga ut Norrevångsskolan F–6 
för en klass till per årskurs. Om detta realiseras finns kapacitet att avyttra de till
fälliga lokalerna och ta emot det ökande antalet elever under en relativt lång tid.
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Elevtillströmningen till Östra Strö skola har ökat och från och med höstterminen 
2020 finns stor risk att det inte längre blir möjligt att slå samman två årskurser 
till en klass i något fall. Skolan är dimensionerad för tre klasser med fritids vilket 
kan innebära problem att få rum med eleverna. Östra Strö skola har ett stort 
underhållsbehov som behöver åtgärdas i närtid.

 Kapacitet att ta emot eleverna finns på Nya Östra skolan. Även Ölyckeskolan har 
kapacitet att ta emot fler elever. 

Fridasroskolan och Västra skolan är i stort behov av modernisering. Detta finns 
med i lokalplaneringen.

För årskurs 7–9 är en modernisering och utbyggnad av Ekenässkolan nära 
förestående liksom en ombyggnad av Bergaskolan för att ta emot Källebergsko
lan. Båda dessa skolor får ökad kapacitet till 4–5 parallellklasser. Volymbehovet 
kommer därefter att vara tillgodosett för många år framöver.

Sammanfattningsvis tillgodoses lokalbehovet för grundskolan inom staden ifall 
den gällande lokalplaneringen genomförs. Viss komplettering för att åtgärda 

-
tisk-estetiska ämnen, främst slöjd. På lång sikt bör mark- och planberedskap 

Örtofta
Ortens förskola består av inhyrda moduler men fungerar bra och antalet plat
ser motsvarar behovet. Ortens framtida utveckling är svårbedömd men en viss 
ökning av antalet förskolebarn kan förväntas. Enligt planeringen ska den inhyr
da lokalen så småningom ersättas av en permanent förskola med något större 
platsantal än nuvarande förskola och med möjligheter att bygga ut. 

Om planeringen genomförs bör behovet av förskoleplatser kunna tillgodoses för 
överskådlig framtid.

Marieholm
Förskolans kapacitet är fullt utnyttjad och grundskolan behöver lokaltillskott 
snarast. Mariebo förskola är i behov av modernisering, alternativt ersättas med 
andra lokaler så småningom. Delar av Marieskolan är i stort behov av moderni
sering. Orten förväntas växa men i vilken takt och omfattning är mycket oklart. 
De närmaste 5–6 åren förväntas en måttlig tillväxt. Enligt gällande planering ska 
skolan byggas ut och moderniseras (projektering pågår) och en ny förskola byggas 
norr om järnvägen. 

Om planeringen genomförs tillgodoses ortens behov av lokaler under lång tid 
-

lerna behöver dock förnyas.
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Stehag
Såväl grundskola som förskola är trångbodda. Ortens befolkningsutveckling 
är osäker men en viss ökning förväntas. Förskolan Trollhassels bygglov går ut 
i början av 2022 och Gyabo förskola behövs för grundskolans behov. Hasslebo 
förskola ska byggas ut med 35 platser (pågår) för att hantera trångboddheten. En 
ny förskola i södra delen av samhället planeras som ska ersätta förskolorna Troll
hassel och Gyabo samt ge utrymme för viss kapacitetsökning. Gyabo förskola ska 
sedan anpassas till grundskolans behov. 

Om planeringen genomförs kommer ortens lokalbehov att vara tillgodosett för 
en period framöver. Det blir troligen en smärre överkapacitet inom förskolan un-
der några år när den nya förskolan står färdig. Långsiktigt bör mark- och planbe-

Billinge
Behovet av förskoleplatser varierar kraftigt men bedöms täckas av befintlig försko
la om inget oväntat sker. Ingen nämnvärd ökning av antalet förskolebarn förvän
tas. Förskolan är i behov av modernisering eller nya lokaler inom ett antal år. 

Inga behov som behöver åtgärdas de närmaste åren. På lång sikt behöver försko-
lan genomgripande moderniseras eller få nya lokaler.

Hurva
Ortens förskola motsvarar kapacitetsmässigt behovet. Lokalerna är rymliga men 
har en opraktisk planlösning som behöver moderniseras på sikt. Det finns viss 
möjlighet att utöka antalet platser vid behov om lokalerna effektivisera. Det för
väntas ingen nämnvärd ökning av antalet förskolebarn i området.

Inga behov som behöver åtgärdas de närmaste åren.

Löberöd
Orten upplever en svacka i antalet barn och såväl grundskola som förskola har le
dig kapacitet. Antalet barn förväntas öka igen. Skolan har en ovanlig planlösning 
som är begränsande och en modernisering vore önskvärd. Lönnebo förskola kan 
byggas ut om behov av fler förskoleplatser skulle uppstå. 

Inga behov som behöver åtgärdas de närmaste åren. På lång sikt behöver skolans 
struktur förändras och bli mer ändamålsenlig.

Flyinge (och Gårdstånga)
Den framtida utvecklingen är osäker men området förväntas få en långsam och 
begränsad ökning av antalet barn. Både skola och förskola har periodvis haft 
hög beläggning i lokalerna. För tillfället motsvarar tillgången behovet av lokaler. 
Bygglovet för Pegasus förskola med 18 platser går ut 20220125. Över 20 barn 
från området går i en näraliggande mindre förskola i Lunds kommun vilket 
innebär en risk i fall den verksamheten skulle upphöra. En utbyggnad av Hägge
bo förskola med 35 platser planeras vilket förväntas hantera Pegasus nedläggning 
och ge en viss marginal för utökat antal förskolebarn. På lång sikt kan det bli 
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nödvändigt med ytterligare utökning vilket i så fall bör lösas genom att en ny 
förskola byggs antingen i Flyinge eller Gårdstånga. Vilken ort som i så fall väljs är 
snarare en samhällsplaneringsfråga än en verksamhetsfråga. 

Grundskolan har en omodern utformning och brist på komplementlokaler som 
specialsalar, arbetsrum för lärare och fritidshemslokaler. Elevtalen ligger ofta runt 
30 elever per årskull vilket är besvärligt organisatoriskt och ekonomiskt, men även 
lokalmässigt. En utredning över framtida lokallösningar för skolan är påbörjad 
och pengar för åtgärder är avsatta i budget. Med tanke på det osäkra planeringslä
get är inriktningen i utredningen att hitta enkla och flexibla lösningar.

-
behov av grund- och förskola säkerställas.

Harlösa
Orten har haft en långsiktigt fallande trend när det gäller antalet barn och det 
finns inget som tyder på någon större ökning av barnantalet framöver, även 
om det kan uppstå pucklar i samband med generationsskiften i villabeståndet. 
Det finns två mindre förskolor (35 resp 52 platser) på orten vilket är ineffektivt 
ekonomiskt och verksamhetsmässigt, samtidigt som det finns överkapacitet inom 
förskoleverksamheten. Skolan är byggd för ett spår F–6 (7 klasser). Med den 
ökning av antalet barn i fritidshem och ett större behov av lokaler med special
funktioner som skett sedan skolan sist moderniserades, finns det inte tillräckligt 
med utrymme för allt. För närvarande är förutsättningarna för verksamheten 
ändå förhållandevis bra eftersom elevantalet är lågt och man endast har 6 klasser. 
Förskolan Gladbacken finns i samma byggnad och i lokaler som är byggda för att 
även kunna fungera som skola, så det finns möjligheter att i framtiden ianspråkta 
hela eller delar av förskolans lokaler till skola. Detta förutsätter då att förskolans 
samlade lokalbehov löses på annat sätt, exempelvis genom en tillbyggnad av 
Birkebo förskola.

Inga behov som behöver åtgärdas de närmaste åren. Eventuellt kan en detaljpla-
neöversyn göras för att möjliggöra en framtida utbyggnad av Birkebo förskola om 
det skulle behövas.
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BILAGA 5 
TIDPLAN INVESTERINGSPROJEKT

2021 2022 2023 2024 2025

Investeringsprojekt Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Ersättningslokaler

Källebergskolan

Teknikcentrum

Förskola

Norrebo , 18-A maj

Marieholm, 18-B Efter planperiod

Nya Skogsgläntan, 19-B* april

Ängabo Efter planperiod

Örtofta/Väggarp, 19-E

Flyinge förskola Häggebo, 19-H1 april

Stehag söder, 18-D* maj

Grundskola

Marieskolan , 18-G juli

Sallerupskolan, 18-F juli

Norrevångskolan 18-E januari

Stehagskolan, 18-H januari

Flyinge skolan , 19-H2

Nya Östra skolan, etapp 2 B, åk 7-9, 18-J januari

Ekenässkolan, 18-L juli

Västraskolan

Gymnasieskola

Skoltorget vid Carl Engströmskolan april

Gamla Östra skolan, 18-I april

Idrottslokaler Berga, 19-J juli

Kultur och fritid

Kulturskolan ** januari

Vård och Omsorg

Demensboende

Övriga förvaltningar

Rådhuset, 20-A juli

Vasslegatan 4,21-A oktober

Stadshus Verksamhetsutredning

Basutredning – Ks, Verksamhet, SeN

Markförhandlingar/ Detaljplan – Ks

Projektering – SeN

Upphandling – SeN

Byggnadsarbete – SeN

*  Tidplanen för dessa projekt kommer att vara mycket svår att hålla, kontinuerlig uppföljning 
måste ske.

** Tidplanen anpassas efter detaljplanen, beräknad projetkeringstid ca 6 månader
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BILAGA 6 
TIDPLAN INHYRNINGSPROJEKT

2021 2022 2023 2024 2025

Inhyrningsprojekt Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Kultur och Fritid

Bian

Vård och Omsorg

Vårlöken januari

LSS-boende 2 juli

LSS-boende 3 Avvaktar LSS-boende 2

LSS-boende 4 Avvaktar LSS-boende 2

Psykiatriboende

Albovägen, LSS-boende januari

Göingevägen, barnboende juli

Tegelbruksvägen, Daglig verksamhet januari

Barn och Utbildning

Fridasroskolan* juli

Fridebo* juli

Basutredning – Ks, Verksamhet, SeN

Hyresavtal

Eventuella evakueringslokaler ej redovisade
* Tidplanerna är preliminära, anpassas till ersättningslokaler och övriga arbeten i fastigheten
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2021-11-11 
Cecilia Wennersten Kommunstyrelsen 
0413-62429 
cecilia.wennersten@eslov.se 
 
 

Kommunledningskontoret  1(2) 
Postadress: 241 80 Eslöv  |  Besöksadress: Stadshuset, Gröna torg 2 
Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunledningskontoret@eslov.se  |  www.eslov.se 
 

Förslag till beslut; Plan för förbättrat företagsklimat  

Ärendebeskrivning 
I Eslövs kommun finns ett dynamiskt och diversifierat näringsliv med närmare fyra 
tusen företag. Näringslivet är avgörande för kommunens utveckling och möjlighet att 
tillhandahålla en god välfärd för sina invånare. Med ett bra företagsklimat blir det 
lättare att starta, driva och utveckla företag i Eslövs kommun som bidrar till fler 
arbetstillfällen, en attraktivare kommun och bredare serviceutbud för boende och 
besökare. Företagens beslut om att växa, anställa, bygga ut, flytta eller lägga ner sin 
verksamhet påverkar med andra ord sysselsättning, skatteintäkter och kommunens 
attraktivitet. 
 
Arbetet med kommuners företagsklimat mäts främst via två undersökningar – 
Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) Insikt och Svenskt Näringslivs 
Företagsklimat. I undersökningen Insikt har Eslövs kommun senaste åren fått högt 
omdöme av de företag som haft ett ärende. Senaste resultatet för Eslövs kommun 
2020 visar att Eslöv har förbättrat sitt sammanlagda index med 10 enheter, från 66 år 
2019 till 76 år 2020. Resultatet ger Eslöv en topp 10-placering i Skåne och plats 65 
bland de 176 medverkande kommunerna. 

I Svenskt Näringslivs senaste ranking av företagsklimatet i Sveriges kommuner 
backade Eslövs kommun från plats 134 till 183, vilket föranledde att 
kommunstyrelsen gav Kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram en plan för 
förbättrat företagsklimat i Eslövs kommun.  

Beslutsunderlag 
Plan för förbättrat företagsklimat 

Beredning 
Åtgärderna i planen har utarbetats i dialog med näringslivet, genom inspiration från 
andra kommuner som är framgångsrika i sitt företagsklimatsarbete och genom analys 
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av enkätsvaren. Detta har resulterat i fem identifierade förbättringsområden med 
olika kopplade insatser till varje område: 
 

1. Service/bemötande/myndighetsutövning: Det ska vara enkelt att starta, utveckla 
och driva företag i Eslövs kommun. Vi vill öka vår servicegrad att ge en effektiv, 
rättssäker ärendehantering med ett professionellt bemötande. 

2. Upphandling: Vi vill öka kunskapen om inköp/upphandlingar och öka antalet 
lokala företag som deltar i upphandlingarna. 

3. Trygghet: I senaste företagsklimatmätningen hamnade Eslövs kommun lågt i 
frågan om trygghet. För att förbättra företagsklimatet måste kommunen arbeta mer 
tillsammans med företagen i denna fråga. 

4. Kompetensförsörjning: Vi vill öka dialogen mellan skola och näringsliv, ge stöd 
till företag i sina behov av kompetens och samarbeta över gränser för att hitta olika 
utvecklingsinsatser. 

5. Kommunikation: Att ha en löpande och aktuell dialog med vårt näringsliv är 
viktigt och vi vill fortsätta utveckla kommunikationen och dialogen med dem. 

Målet är att det förändringsarbete som planen har resulterat i ska ta Eslövs kommun 
upp till en topp 50-placering i Svenskt Näringslivs företagsklimatranking år 2024 och 
få fortsatt högt omdöme i Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) mätning Insikt. 

Förslag till beslut 
- Att godkänna plan för förbättrat företagsklimat och ge Kommunledningskontoret i 

uppdrag att starta upp arbete utifrån planen med halvårsavstämning till 
kommunstyrelsen.  

Beslutet skickas till 
Kommunledningskontoret 
 
 
 
Eva Hallberg Katarina Borgstrand 
Kommundirektör Tillväxtchef 

2404 ( 2864 )



  Diarenummer 
  KS.2021.0313 

 
 

 
2021-11-15 
Cecilia Wennersten   Kommunstyrelsen 
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Plan för förbättrat företagsklimat  
Inledning 
Näringslivet är avgörande för kommunens utveckling och möjlighet att 
tillhandahålla en god välfärd för sina invånare. Med ett bra företagsklimat 
blir det lättare att starta, driva och utveckla företag i Eslövs kommun vilket 
bidrar till fler arbetstillfällen, en attraktivare kommun och bredare 
serviceutbud för boende och besökare. Företagens beslut om att växa, 
anställa, bygga ut, flytta eller lägga ner sin verksamhet påverkar 
sysselsättning, skatteintäkter och kommunens attraktivitet. 

Arbetet med kommuners företagsklimat mäts främst via två undersökningar 
– Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) Insikt och Svenskt näringslivs 
Företagsklimat. I undersökningen Insikt har Eslövs kommun senaste åren 
fått högt omdöme av de företag som haft ett ärende. Senaste resultatet för 
Eslövs kommun 2020 visar att Eslöv har förbättrat sitt sammanlagda index 
med 10 enheter, från 66 år 2019 till 76 år 2020. Resultatet ger Eslöv en topp 
10-placering i Skåne och plats 65 bland de 176 medverkande kommunerna. 

I Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner 
tappade Eslövs kommun från plats 134 till 183, vilket föranledde 
Kommunstyrelsen att ge Kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram en 
plan för förbättrat företagsklimat i Eslövs kommun.  

Åtgärderna i planen har utarbetats i dialog med näringslivet, genom 
inspiration från kommuner och genom analys av enkätsvaren. Detta har 
resulterat i fem identifierade förbättringsområden: 

1. Service/bemötande/myndighetsutövning 
2. Upphandling 
3. Trygghet 
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4. Kompetensförsörjning 
5. Kommunikation 

 

Målet är att det förändringsarbete som planen resulterar i ska ta Eslövs 
kommun till en topp 50-placering i Svenskt Näringslivs ranking år 2024. 
Målet är också att Eslövs kommun fortsatt ska få höga omdömen i Sveriges 
Kommuners och Landstings jämförelse Insikt (NKI) 

Fem identifierade utvecklingsområden för förbättrat 
företagsklimat 
 
1. Service/bemötande/myndighetsutövning: 
Det ska vara enkelt att starta, utveckla och driva företag i Eslövs kommun. 
Vi vill öka vår servicegrad att ge en effektiv, rättssäker ärendehantering med 
ett professionellt bemötande genom att:  

 starta en intern företagsklimatsgrupp sammankallad av 
kommundirektören som ska arbeta med förbättringsmöjligheter för 
företagen.  

 uppföljning av företagsbesök genom i direkt anslutning till 
företagsbesök ta upp frågor och synpunkter med berörd avdelningschef 
och återkoppla dessa till företagen. Näringslivsfunktionen på 
kommunledningskontoret har samordningsansvar. 

 genomföra utbildningsinsatsen ”Inte bara trevlig” för samtliga 
nyanställda och för tjänstepersoner med företagskontakter. 

 alla medarbetare inom kommunen som kommer i kontakt med företag 
ska ha ett lotsande arbetssätt. Företagslots ska finnas och ha en 
samordnande/koordinerande funktion. Utveckling av e-tjänster ska 
underlätta för företagen att ta kontakt.  

2. Upphandling: 
Vi vill öka kunskapen om inköp/upphandlingar och öka antalet lokala 
företag som deltar i upphandlingarna genom att: 

 fördjupa samarbete över förvaltningsgränser i inköpsgruppen. 
 upprätta en kommunikations- och informationsplan för inköp och 

upphandling med näringslivet som målgrupp. 
 integrera dialogmöten och därmed entreprenörers erfarenheter av 

upphandlingar som en del av kommunens anbudsskola. 
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 uppföljningssamtal med anbudslämnare lyfts in som en del av 
kommunens riktlinjer för Inköp och upphandling. 

3. Trygghet:  
I senaste företagsklimatmätningen hamnade Eslövs kommun lågt i frågan 
upplevelse om trygghet. För att förbättra företagsklimatet måste kommunen 
arbeta mer tillsammans med företagen i denna fråga genom att: 
 

 genomföra trygghetsvandringar med företag i samband med 
kommunens tryggvandringar på olika platser i Eslövs kommun.  
Kommunledningskontoret ska ha samordningsansvaret. 

 ha regelbundna dialogmöten med företag, polis och andra 
samhällsaktörer. 

 stärka samarbete med aktörer i centrum med fokus på kvällsekonomi 
 undersöka möjligheterna att ingå överenskommelse med aktörer kopplat 

till en handlingsplan för ökad upplevd trygghet i centrum 
 främja brobyggande aktiviteter i kommunen i samverkan med idéburen 

sektor, polis, företag, kommun med flera. 
 rapportera/följa upp trygghetsläget i kommunens näringslivsnyhetsbrev.  

4. Kompetensförsörjning:  
Kompetensförsörjning är en viktig fråga. Vi vill öka dialogen mellan skola 
och näringsliv, ge stöd till företag i sina behov av kompetens och samarbeta 
över gränser genom att: 

 skapa ett kompetensråd med representanter från företag, barn- och 
utbildningsförvaltningen och andra aktörer. Kommunledningskontorets 
näringslivsfunktion är sammankallande. Rådet ska träffas minst 3 
ggr/år. Syftet med kompetensrådet är att samverka för att möta 
utmaningarna på kompetensförsörjningsområde på såväl kort som lång 
sikt. Det görs som bland annat genom att; 

o finna gemensamma utvecklingsinsatser  
o stärka utbildningarna och förbättra förutsättningarna för en 

välfungerande matchning på arbetsmarknaden. 

 utveckla samverkan skola-arbetsliv och ta fram en gemensam plan med 
aktiviteter från grundskolan till gymnasiet som exempelvis 
framtidsmötet, arbetsmarknadskunskap, SKolaArbetsLiv-företag(ett 
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systematiskt och långsiktigt arbetssätt där eleven får möta olika 
yrkesroller under hela sin skoltid).  

 återkommande göra kompetenskartläggning kring näringslivets behov. 
Enkät från kommunledningskontoret till företag 1ggr/år. 

 utforma en actionplan med berörda aktörer tillsammans med företag 
som har kompetensbehov. Kommunledningskontorets 
näringslivsfunktion är ansvarig. Tas fram efter varje företagsbesök om 
företaget har ett kompetensbehov.  

Kommunikation: 
Att kommunicera med vårt näringsliv är viktigt och vi vill fortsätta utveckla 
kommunikationen och dialogen med företagen genom att: 

 arbeta mer strategiskt med Svenskt Näringsliv företagsklimat-
undersökning och följ upp och kommunicera resultatet både internt och 
externt.  

 utveckla kommunens kommunikation och information kring 
företagsfrågor på bland annat hemsida, nyhetsbrev och sociala medier. 

 ansvar kommunledningskontoret näringslivsfunktion med 
kommunikatör att ta fram en kommunikationsplan som ska innehålla 
följande aktiviteter: 

o utskick vykort till alla aktiva företag en gång per år med vad vi 
erbjuder till dig som företagare. 

o företagsservice dygnet runt genom utveckling av fler e-tjänster 
o mer storytelling - en attraktiv kommun att driva företag, ta fram 

och synliggöra berättelser från lokala näringslivet. 
o paketera och synliggöra våra olika näringslivsdialoger; ”Så 

kommunicerar vi med näringslivet”. 

o Välkomstvykort/paket till nya företag med information och 
inspiration om företagskommunen Eslöv. 

o Utveckla och synliggöra löpande våra olika 
dialoger/plattformar/möten med näringslivet.   

 
Mål  
Målet är att med ovannämnda insatser ska ta Eslövs kommun till en topp 50-
placering i Svenskt Näringsliv företagsklimatrankingen år 2024 samt fortsatt 
ha höga omdömen i Sveriges Kommuner och Regioners Insikt.  
#mottopp50företagsklimat 
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Sammanträdesprotokoll 
2021-06-23 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

§ 99    KS.2021.0313 

Handlingsplan för förbättrat företagsklimat i Eslövs kommun  

Ärendebeskrivning  
Det lokala näringslivet är av största betydelse för kommunens möjligheter att skapa 
välfärd för sina invånare. Ett bra företagsklimat som möjliggör för företagen att växa 
och utvecklas är en prioriterad fråga för Eslövs kommun. Trots detta uppvisar 
kommunen en tillbakagång jämfört med majoriteten av Skånes kommuner i årets 
mätning av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Resultatet föranleder nu 
Kommunledningskontoret att be om ett uppdrag att ta fram en handlingsplan för 
förbättrat företagsklimat i Eslövs kommun. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Handlingsplan för förbättrat företagsklimat i Eslövs kommun 
 Företagsklimatet i Eslövs kommun 2021 
 

Beredning 
I Svenskt Näringslivs mätning av det lokala företagsklimatet 2021 uppvisar Eslövs 
kommun ett i stort sett oförändrat resultat av det sammanfattande omdömet jämfört 
med föregående år, 3,3 jämfört med 3,4. Samtidigt som kommunen uppvisar ett 
oförändrat resultat i mätningen har det sammanfattande omdömet förbättrats i 26 av 
33 skånska kommuner. Närmare en tredjedel av de svarande företagen i 
undersökningen upplever företagsklimatet som dåligt i Eslövs kommun. 

Med anledning av den utveckling som Eslövs kommun uppvisar, ber 
Kommunledningskontoret om ett uppdrag att ta fram en handlingsplan för förbättrat 
företagsklimat i Eslövs kommun. Syftet med handlingsplanen är att utarbeta ett antal 
konkreta insatser, samt förtydliga de aktiviteter som redan bedrivs, i syfte att 
förbättra företagens upplevelser av det lokala företagsklimatet på kort och lång sikt. 
Handlingsplanen för förbättrat företagsklimat ska komplettera det 
näringslivsprogram som är under framtagande och innebär en utveckling av det 
avsnitt i programmet som berör företagsklimatsarbetet. 

Arbetet med att stärka företagsklimatet förutsätter delaktighet från de förvaltningar 
som har myndighetskontakter med företagen och förvaltningarnas medverkan både i 
framtagandet av handlingsplanen och vid genomförandet av insatserna, är avgörande 
framgångsfaktorer. 

Yrkanden 
Catharina Malmborg (M) yrkar med instämmande av Janet Andersson (S) bifall till 
Kommunledningskontorets förslag till beslut. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

Beslut 
- Kommunledningskontoret ges i uppdrag att ta fram en handlingsplan för förbättrat 
företagsklimat som presenteras för och beslutas av kommunstyrelsen senast den 30 
november 2021. 

Beslutet skickas till  
Kultur- och fritidsnämnden 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
Servicenämnden 
Vård- och omsorgsnämnden 
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2021-11-15 
Lars Persson Kommunstyrelsen 
072-188 54 94  
Lars.persson2@eslov.se 
 
 

Kommunledningskontoret  1(3) 
Postadress: 241 80 Eslöv  |  Besöksadress: Stadshuset, Gröna torg 2 
Telefon: 0413-620 00  |  E-post: myndighetsbrevlåda@eslov.se  |  www.eslov.se 
 

Förslag till beslut; Organiseringen av 
destinationsarbetet i Eslövs kommun 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslöt den 31 maj 2021, § 79 att inte förlänga 
samverkansavtalet inom ramen för Visit Mittskåne med utträde den 31 december 
2021. Kommunfullmäktige gav samtidigt att kommunstyrelsen i uppdrag att se över 
förutsättningarna att behålla de värden som skapats genom destination MittSkåne 
samt möjligheterna till ett fortsatt samarbete och ett gemensamt varumärkesbyggande 
med kringliggande kommuner.  
 
Kommunstyrelsen hade den 4 maj 2021, § 125 gett Kommunledningskontoret 
uppdraget att ta fram alternativ till hur Eslövs kommun kan arbeta med 
besöksnäringen framöver med fokus på små och medelstora företag i tätorten och på 
landsbygden. Kommunledningskontoret har arbetat fram ett förslag som tillgodoser 
ovanstående beslut gällande hur Eslövs kommun kan arbeta med besöksnäringen från 
2022 och framåt. Förslaget utgår från fyra identifierade fokusområden: 
 

 Värdskap  
 Kommunikation/Marknadsföring 
 Evenemang 
 Landsbygdsutveckling och friluftsliv 

 
Under hösten har Företagarföreningen i MittSkåne inkommit med ett underlag för 
dialog kring en företagsdriven organisation för besöksnäringen i MittSkåne. Under 
hösten har även Tourism in Skåne presenterat ett förslag på ett skånskt partnerskap 
för turism. 

Beslutsunderlag 
 Destinationsarbetet i Eslövs kommun 2022 och framåt 
 Underlag för dialog kring en företagsdriven organisation för besöksnäringen i 

MittSkåne 
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 Ett skånskt partnerskap för turism som spelar roll för samhället 

Beredning 
Företagarföreningen i Mittskåne inkom den 21 september 2021 med ett underlag för 
dialog kring en företagsdriven organisation för besöksnäringen i MittSkåne. 
Förenklat åtar sig företagarföreningen att ta över destinationsarbetet i Mittskåne 
finansierat av serviceavgifter från anslutna företag och med en basfinansiering från 
kommunerna Eslöv, Höör och Hörby om 500 000 kronor per år och kommun 
perioden 2022-2028. Utöver basfinansiering föreslår Företagarföreningen olika 
tillägg för kommunerna i form av synlighet för ej anslutna organisationer, 
platsmarknadsföring för den egna kommunen samt för press- och PR-arbete om 
ytterligare maximalt 450 000 kronor per kommun.   

 
Tourism in Skåne har i ett mejl ställt till Kommunledningskontoret den 4 november 
2021 informerat om möjligheten att ingå partnerskapsavtal med Tourism in Skåne 
AB. I samband att Skånes kommuners ägande och finansiering av Tourism in Skåne 
AB upphör vid årsskiftet kommer Tourism in Skåne att fortsätta samarbeta med de 
skånska kommuner som ingår partnerskap med Tourism in Skåne. Partnerskapet 
bygger på en gemensam basfinansiering om 200 000 respektive 450 000 per 
kommun och år för marknads- och insiktsarbete, men ska inte ses som köp av tjänster 
eller synlighet.  
 
Även om det formella samarbetet inom ramen för Visit MittSkåne upphör vid 
årsskiftet 2021/2022 ser Kommunledningskontoret samverkan med olika aktörer som 
en förutsättning för att stärka och utveckla besöksnäringen i kommunen. Framförallt 
handlar det om att samverka i olika projekt och nätverk. Ett sådant projekt ses vara 
en fortsatt samverkan för drift och utveckling av parternas gemensamma 
kommunikationsplattformar. Kommunledningskontoret ser även en stor potential i att 
bedriva destinationsutvecklingsarbetet i egen regi framöver och menar att ett 
övertagande av destinationsarbetet i Mittskåne av Företagarföreningen inte ger 
samma möjligheter att forma detta utifrån kommunens förutsättningar och 
viljeinriktning. På ett liknande sätt bedömer Kommunledningskontoret att det i 
dagsläget och med utgångspunkt i underlaget från Tourism in Skåne AB inte finns 
tillräckligt med incitament att ingå ett partnerskap.  
 
En förutsättning för att kunna bedriva ett framgångsrikt destinationsarbete framöver 
är att de medel om 900 000 kronor som tidigare har avsatts för destinations-
samarbetet även fortsättningsvis tillförs tillväxtavdelningen. Dessa medel kommer i 
huvudsak att användas för att förstärka genom att rekrytera medarbetare med 
kompetens att arbeta med delar av de identifierade områdena. Medlen kommer också 
att användas för att medfinansiera fortsatt drift och utveckling av gemensamma 
kommunikationsplattformar, samt medfinansiering för genomförande av externa 
evenemang i kommunen. Dock handlar medfinansieringen av evenemang endast om 

2413 ( 2864 )



 KS.2021.0513 

 3 (3) 

en förhållandevis liten summa för genomförande av mindre evenemang. Om det 
framöver blir aktuellt med större evenemang som kräver en annan finansiering 
behöver dessa medel äskas.   

Förslag till beslut 
- Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen att besluta om att anta 

Utredning: Destinationsarbetet i Eslövs kommun 2022 och framåt som grund för 
det fortsatta destinationsarbetet i Eslövs kommun. 

- Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen att avslå Företagar-
föreningens förslag kring en företagsdriven organisation för besöksnäringen i 
MittSkåne 

- Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen att avslå Tourism in Skånes 
förfrågan gällande ett skånskt partnerskap för turism som spelar roll för samhället 
 

Beslutet skickas till 
Företagarföreningen i MittSkåne 
Tourism in Skåne AB 
Höörs kommun 
Hörby kommun 
 
 
 
Eva Hallberg Katarina Borgstrand 
Förvaltningschef Avdelningschef tillväxtavdelningen 
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Destinationsarbetet i Eslövs kommun 2022 och 
framåt 
Bakgrund 
Den förste januari 2022 upphör det formaliserade samarbetet inom ramen 
för Visit MittSkåne, I samband med beslut i kommunfullmäktige den 14 
juni 2021 fick Kommunledningskontoret i uppdrag att utarbeta ett alternativ 
till hur Eslövs kommun kan arbeta med besöksnäringen framöver med fokus 
på små och medelstora företag i tätorten och på landsbygden. Som 
förutsättning angavs följande tillägg till beslutet: ”Kommunstyrelsen 
föreslås att se över förutsättningarna att behålla de värden som skapats 
genom destination MittSkåne samt möjligheterna till ett fortsatt samarbete 
och ett gemensamt varumärkesbyggande med kringliggande kommuner.”  
 
Nedanstående förslag har utarbetats i dialog med näringslivet, samt genom 
en kartläggning av hur de övergripande aktiviteter som har bedrivits på 
destinationskontoret kan hanteras och utvecklas utifrån Eslövs kommuns 
behov, förutsättningar och styrkeområden. Till detta kommer även det nya 
arbetet med att attrahera externa evenemang till kommunen. Förslaget utgår 
från fyra identifierade områden att arbeta vidare med för att stärka och 
utveckla besöksnäringen i Eslövs kommun framöver: 
 

 Värdskap  
 Kommunikation/Marknadsföring 
 Evenemang 
 Landsbygdsutveckling och friluftsliv 

En förutsättning för att kunna bedriva ett framgångsrikt destinationsarbete 
framöver är att de medel om 900 000 kronor som tidigare har avsatts för 
destinationssamarbetet även fortsättningsvis tillförs tillväxtavdelningen. 
Dessa medel kommer i huvudsak att användas för att förstärka genom att 
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rekrytera medarbetare med kompetens att arbeta med delar av de 
identifierade områdena. Medlen kommer också att användas för att 
medfinansiera fortsatt drift och utveckling av gemensamma 
kommunikationsplattformar, samt medfinansiering för genomförande av 
externa evenemang i kommunen. Dock handlar medfinansieringen av 
evenemang endast om en förhållandevis liten summa för genomförande av 
mindre evenemang. Om det framöver blir aktuellt med större evenemang 
som kräver annan finansiering behöver medel äskas för dessa. Även om det 
formella samarbetet upphör vid årsskiftet är fortsatt samarbete med såväl 
tidigare partners inom ramen för Visit MittSkåne som med nya aktörer en 
framgångsfaktor för det fortsatta destinationsarbetet.  

Framtida organisation av destinationsarbetet i Eslövs kommun 
Även om pandemin har och även fortsättningsvis kommer att påverka delar 
vårt sätt att resa, kommer turismen även framöver att spela en viktig roll för 
såväl samhället i stort som för den enskilda besökaren. De förändrade 
resmönster som har kunnat gå att se under de senaste åren med tydligare 
hållbarhetsfokus förstärktes och tog delvis ny form under pandemin. 
Samtidigt som vi lägger allt större del av våra inkomster på upplevelse-
konsumtion av olika slag, ser vi också att platser med utflyktsavstånd från 
de större städerna får en ökad efterfrågan. Utvecklingen mot kortare och fler 
resor till mindre platser på närmare håll kan gynna destinationer som Eslövs 
kommun och Mittskåne. 
 
I Eslövs kommun och i Mittskåne finns många tillgångar och möjligheter 
som fångar förändrade resmönster och en växande efterfrågan på genuina 
och nära upplevelser i form av bland annat:  
 

 Närproducerade råvaror och livsmedel  
 Gårds- och livsstilsbutiker, hantverkare och caféer 
 Ett rikt utbud inom idrott, konst, historia och arkitektur 
 Unika kultur- och slottsmiljöer, trädgårdar   
 Vacker och öppen natur för vandring och cykling 
 Sjöar och åar för paddling och fiske   

Värdskap 
En central aspekt av värdskapet bygger på att kunna erbjuda service och 
information till besökare på plats. Genom att kommunens Kontaktcenter 
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kommer att fungera som en auktoriserad turistinformation möjliggörs att de 
befintliga bemannade turistserviceplatser i form av InfoPoints kan finnas 
kvar, samtidigt som nya kan tillkomma.  

Även tryckt och digitalt material i form av exempelvis en karta över 
Mittskåne är efterfrågat bland såväl besökarna som företagen i området. Här 
ser de tre kommunerna tillsammans med företagarföreningen ett stort värde 
av att samarbeta för att producera dessa även framöver.  

En viktig aspekt är att aktörerna inom området har kännedom om varandras 
verksamheter och erbjudanden. Det är därför viktigt att det även framöver 
arrangeras nätverksträffar och andra aktiviteter som bidrar till såväl ökad 
kunskap om det samlade erbjudandet för besökare i Mittskåne som till 
förutsättning för att nya samarbeten och produkter kan uppstå.  
 
Kommunikation/Marknadsföring  
Att kommunicera i olika digitala kanaler för att informera, inspirera, 
marknadsföra och sälja både destinationen och de enskilda företagen är 
mycket viktigt.  

Ett fortsatt gemensamt varumärkesbyggande uppnås i form att hemsidan 
visitmittskane.se även i framtiden hanteras gemensamt och där kommunerna 
och företagarföreningen tar hjälp av en extern webbyrå för att sköta och 
utveckla innehållet på hemsidan och i andra digitala kanaler. Samarbetet 
regleras genom ett tidsbegränsat avtal som fångar upp såväl strategiska som 
driftrelaterade avvägningar och kravställande från kommunen. Avtalet 
utvärderas årligen. Respektive aktör åtar sig att bidra med regelbundet och 
relevant material till sidan. Kostnaden för drift och utveckling 
samfinansieras av parterna.  

Arbetet med att uppmärksamma press och annan media på platsen Eslövs 
kommun tas inledningsvis tillbaka in i egen regi. Bedömningen är att 
merparten av reseanledningarna i kommunen i huvudsak vänder sig till en 
inhemsk målgrupp, vilket underlättar förutsättningarna för att bedriva 
mediebearbetning riktad mot lokala och nationella medier. Om samarbetet 
kring den digitala kommunikationen slår väl ut kan ett nästa steg vara att 
bedriva ett gemensamt press- och PR-arbete i Mittskåne.    
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Evenemang 
Evenemang är den snabbast växande reseanledningen och kommer att vara 
en viktig del av det kommande arbetet med att utveckla besöksnäringen i 
Eslövs kommun. Kommunens evenemangsstrategi pekar både ut potentialen 
och riktningen för att identifiera, attrahera och verka för att genomföra 
regionala, nationella och internationella evenemang tillsammans med andra 
aktörer. En framgångsfaktor är ett starkt förvaltningsöverskridande 
samarbete för evenemangens genomförande och positiva effekter. Det kan 
exempelvis vara såväl större idrotts- och kulturevenemang som 
mathantverks- och loppisrundor på olika platser i kommunen. Som stark 
livsmedelskommun har Eslöv även goda förutsättningar för att fånga en 
annan av de snabbast växande reseanledningarna i form av matturism.  
Satsningen på evenemang bidrar till turistekonomiska intäkter genom nya 
upplevelser för både besökare och invånare inom Eslövs kommuns 
styrkeområden som i sin tur bygger stolthet och stärker kommunens 
varumärke.  
 
Landsbygdsutveckling och friluftsliv 
Den tidigare traditionella uppdelningen mellan turism och friluftsliv håller i 
stort sett på att luckras upp genom att de båda har så mycket gemensamt i 
form av målgrupper, utbud, begrepp med mera. Parallellt går det att se ett 
växande intresse kring vandrings- och cykelleder. I Eslövs kommun finns ett 
antal vandringsleder som genom samarbete över förvaltningsgränserna har 
goda förutsättningar att kunna kvalitetssäkras, paketeras och marknadsföras 
på ett sätt som inte görs idag. Parallellt pågår utveckling av flera cykelleder 
i både Mittskåne och Skåne som skapar förutsättning för samarbeten över 
kommungränserna men också för att utveckla och paketera de cykelleder 
som sedan tidigare har tagits fram internt i Eslövs kommun.  

Det pågår också två större projekt som på sikt kan få stor betydelse för 
utvecklingen av turismen i Eslövs kommun och det är Rönne å-projektet och 
Biosfärsområde Vombsjösänkan. Eslövs kommun deltar aktivt i båda 
projekten som kan bli än attraktivare besöksmål för såväl turister som 
invånare.  

 
Lars Persson 
Näringslivschef
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Underlag för dialog kring en företagsdriven organisation för 
besöksnäringen i MittSkåne 

 
Grundpelare;  

- de företag som ansluter sig till organisationen med serviceavgifter eller liknande är primära 
kunder till organisationen.  
 

Organisationen tar tillvara de ansluta företagens intressen i form av; 

 samordning,  

 nätverk,  

 gemensam marknadsföring,  

 press- och PR-arbete,  

 kompetensutveckling och  

 gemensamt destinationsutvecklingsarbete 

 samordning mot Tourism in Skåne och Visit Sweden 
 
Marknadsföringen sker under begreppet MittSkåne alternativ olika tematiska varumärken eller 
huvudområden. 
 
Kommunerna Eslöv, Höör och Hörby bidrar med en basfinansering om 500 000:-/år (2022-2028) för 
att säkra tillvaratagandet och utvecklingen av de immaterella rättigheter som byggts upp i Visit 
MittSkånes regi samt de genomgripande insatserna i destinationsutveckling som genomförts under 
åren (motsvarande cirka 20 miljoner skattekronor är nedlagt i arbetet redan, förutom all obetald 
företagstid och företagsengangemang i stort sedan 2010 och framåt).  
 
Andra kommuner med liknande intressen och innehåll kommer också att erbjudas att ansluta sig till 
arbetet framöver. Det kan gälla kommuner som Sjöbo, Hässleholm, Svalöv och Lund. 
 
Olika kommuner kan sedan ansluta sig för att få tillgång till; 

A. Att företag som inte ansluter sig organisationen synliggörs på webb, i sociala kanaler och 
i karta eller liknande material och marknadsförs under begreppet MittSkåne (eller andra 
tematiska varumärken eller huvudområden). Att företag och aktörer som inte ansluter 
sig kan deltaga i organisationens arbete inom utveckling, marknadsföring och utbildning. 

B. Att få ett arbete med kommunikationsplan för den egna platsen/kommunen framtagen 
och omsatt i organisationens kanaler 

C. Att kommunens relevanta aktörer som ej är anslutna till organisationen samordnas mot 
Tourism in Skåne och att platsen kommuniceras i Tourism in Skånes press- och PR-
arbete och i annat strategiskt PR-arbete 

 
Kommunerna kan ansluta sig antingen för en ”helhet” i alla punkter ovan, eller ansluta sig för delar 
av punkterna. 
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Exempelbudget på intäkter. Obs att anslutningsavgifterna för kommunerna ju ändrar sig om de kan 
välja (och väljer) enbart delar av ovan 
 

Serviceavgifter anslutna företag 
 

antal Summa 

medlemmar <1000000 i omsättning 3 000 30 180 000 

medlemmar >1000000 i omsättning 5 000 20 100 000 

Totalsumma serviceavgifter 280 000* 
 

*medlemmar i exvis 
handelsklubb eller liknande 
får 500:- i rabatt 

   
Förutom serviceavgifter 
kommer företagen att 
också betala kostnader i 
samband med 
marknadsföringskampanjer, 
pressresor och mässor 

Basfinansierng för vård av immateriella 
rättigheter (2022-2028) 

   

MittSkåne (Eslöv, Höör, Hörby) 1 500 000 
  

Kostnad per kommun för basinsats 
 

500 000 
 

    

Anslutningsavgifter kommuner (räknat på 3 
kommuner) 

   

A.  Synlighet och deltagande i aktiviteter för ej 
anslutna aktörer i organisationens kanaler och 
arbetsinsatser 

450 000 
  

B.  Platsmarknadsföring för den egna 
kommunen 

450 000 
  

C. Samordning av platsen och ej anslutna 
relevanta aktörer mot Tourism in Skåne och i 
PR-arbete generellt 

450 000 
  

Total summa intäkter 3 130 000 
 

Total kostnad per kommun, basinsats plus 
tilläggen A, B, C 

 
950 000  
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Tänkbara utgifter 
    

Destinationschef/koordinator 100% 720 000 
   

Affärsutvecklare 75% 490 000 
   

Kommunikatör 75% 490 000 
   

Kontor och drift 150 000 
   

Resor 54 000 
   

Kompetensutveckling 30 000 
   

     

Drift och utveckling av tekniska system  200 000 
   

Marknadsföring och kommunikation 350 000 
   

Press och PR 240 000 
   

Destinationsutveckling 200 000 
   

Externa tjänster 200 000 
   

     

Total summa utgifter 3 124 000 
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Bilaga 1, kort sammanfattning av utgångspunkter för förslaget 
 
 
 
Utgångspunkt 1. Företagens behov är likartade de grundläggande behov som identifierades vid 

etableringen av Visit MittSkåne som organisation; 
- öka samordningen 
- att skapa en gedigen förankring av innehållet i områdets värden 
- att skapa en gemensam stolthet och ett starkt ambassadörsskap 
- att arbeta med affärsutveckling och kompetensutveckling 
- att aktivera och synkronisera näring och anläggningar samt att 
- kvalitetssäkra och följa upp/utvärdera 

 
Utgångspunkt 2. Visit MittSkåne har varit en mycket otydlig aktör både för politiken och för 
områdets företag. I en omställning är det av yttersta vikt att företagen tydligt blir knutna till arbetet 
och att kommunerna i detalj vet vad de betalar för. 
Utgångspunkt 3. Besöksnäringen är under extrem stor omställning, både med anledning av 

pandemin och utifrån andra händelser – exempelvis har Tourism in Skåne (liksom Visit Sweden) helt 

nya ägarförhållanden. Tourism in Skåne har framöver ingen uttallad plikt att samverka med alla 

kommuner, vilket kommer att göra det i stort omöjligt för mindre kommuner att få en synlighet via 

Tourism in Skåne 

 

Utgångspunkt 4. De immateriella rättigheter som skapats i arbetet med Visit MittSkåne tas över av 

organisationen. Eslöv, Höör och Hörby kommunerna ansluts i en basfinansiering om 200 000:-/år för 

att säkerställa att de framtagna immateriella rättigheterna vårdas och utvecklas under de första fem 

åren. Exempel är kundregister, grafisk profil, webbsida, sociala kanaler, bildbank osv. 

2027 utvärderas arbetet gemensamt av organisationen och de tre kommunerna och 
basfinansieringen kan sedan fortsätta eller sägas upp – kommunerna avsäger vid en uppsägning sig 
kraven på de immateriella rättigheterna.  
 

Utgångspunkt 5.Alla kommuner har förklarat att samverkan över kommungränsen är viktig. För att 

möta långsiktigheten och skapa grund för förtroende i arbetet behövs en organisation som är nära 

företagen. 

 

Utgångspunkt 6. ”organisationen” kan vara antingen en förening eller ett aktiebolag, driftsformen är 

inte avgörande för frågan, utan båda ger en stabil drift och kan skapa en god insyn. När vi går till 

politikerna behöver vi troligen dela upp deras beslutsatser i två; 

a. att tillstyrka att kommunen går in i en basfinansiering 2022-2028 samt att lämpliga delar av arbetet 

läggs ut av berörda tjänstemän till den ansvariga organisationen.  

b. att organisationen möjliggör en god insyn för kommunen samt att organisationen rapporterar 

tillbaka till tjänstemännen två gånger om året 

 

2422 ( 2864 )



1

2423 ( 2864 )



Snart upphör Skånes kommuners ägande och finansiering av Tourism in Skåne AB. Det 
innebär nya ägardirektiv för Tourism in Skåne AB som från januari 2022 helt ägs av Region 
Skåne. 

Tourism in Skåne AB kommer därefter fortsätta att samverka med de skånska kommuner 
som aktivt satsar på turism genom vårt nya partnerskap. 

Innehållet i partnerskapet har tagits fram i samverkan med kommuner och Tourism in 
Skånes ledning och arbetet kommer att fortsätta styras av en gemensam styrgrupp. 

Tanken med partnerskapet är att säkra upp leveranser som är viktiga för oss på lång sikt, 
men också att tillsammans kraftsamla och utveckla Skåne så att turismens potential för 
samhällsutvecklingen kan blomstra. 

Partnerskapets grund bygger på en gemensam basfinansiering för marknads- och 
insiktsarbete, men ska inte ses som köp av tjänster eller synlighet. Vårt samarbete framåt 
bygger framförallt på engagemang och delaktighet. Att vara en del av partnerskapet 
innebär att man är med och driver utvecklingen av Skåne som en hållbar destination.

För skånska kommuner som satsar på turism

2
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I samband med att Skånes kommuner tog beslutet att gå ur sitt ägande av BRS AB och därmed inte längre finansiera en del 
av Tourism in Skånes verksamhet efterlyste man nya samverkansformer. Tourism in Skånes basfinansiering har sänkts med  
7 miljoner (25%) och bolaget har fått nya ägardirektiv. Bolagets verksamhet har genomgått en effektivisering som bland 
annat innebär att Tourism in Skåne kommer att utföra sitt uppdrag med relevanta samverkanspartners inom och utanför 
Skåne. 

Alla Skånes kommuner satsar inte på turism. Ett nytt partnerskap, som bygger på frivillighet och drivkraft, ger oss 
möjlighet att samla de som gör det. Tanken med partnerskapet är inte att stänga någon ute. Det är att samarbeta med de 
kommuner som vill och kan satsa på att utveckla turismen i Skåne. 

Många uttrycker en osäkerhet kring att motivera vad man får för sin investering? Vad tjänar man på att vara med? Vad 
förlorar man på att inte vara det? 

En investering i partnerskapet ska inte ses som att man köper tjänster eller synlighet för sin kommun av Tourism in Skåne. 
Värdet måste istället mätas i uppväxlingen investeringen får och vad vi kan göra med gemensamma resurser som ingen av 
oss kan göra enskilt. 

Partnerskapets satsningar ska först och främst gynna de som väljer att bidra, men kommer såklart också att ha en positiv 
inverkan på de som inte vill, eller inte har möjlighet att göra det. Förhoppningsvis blir vi fler med tiden. 

Visst behöver vi ekonomiska resurser för att göra skillnad, men vi kommer ingen vart utan engagemang och delaktighet. 
Tillsammans blir vi starkare och bättre.

Tankar om att vara med eller stå utanför

11
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2021-11-02 
Måns Berger 
041362656 Kommunstyrelsen 
mans.berger@eslov.se 
 
 

Kommunledningskontoret  1(2) 
Postadress: 241 80 Eslöv  |  Besöksadress: Stadshuset, Gröna torg 2 
Telefon: 0413-620 00  |  E-post: myndighetsbrevlåda@eslov.se  |  www.eslov.se 
 

Förslag till beslut; Ansökan om föreningsbidrag för 
2022 från Tjejjouren i Eslöv 

Ärendebeskrivning 
Tjejjouren i Eslöv har ansökt om 45 000 kronor i bidrag för fasta kostnader såsom 
lokalhyra, el, internet och telefoni för verksamhetsåret 2022. Tjejjouren i Eslöv har 
mottagit föreningsbidrag från kommunen under flera års tid.  

Beslutsunderlag 
Bidragsansökan om föreningsbidrag för 2022 från Tjejjouren i Eslöv 
Verksamhetsberättelse 2020 för Tjejjouren i Eslöv 2022 
Revisionsberättelse för 2020 Tjejjouren i Eslöv 2022 
Resultatrapport 20200101-20201231 Tjejjouren i Eslöv 2022 
Balansrapport 20200101-20201231 Tjejjouren i Eslöv 
Föreningens stadgar 2021 Tjejjouren 

Beredning 
Tjejjouren i Eslöv startades 2009 av sju tjejer som på frivillig basis ville ge 
organiserat stöd till unga tjejer i kommunen. Tjejjouren är idag en ideell förening 
som ger stöd till tjejer mellan 12 och 25 år genom att bemanna en chatt, svara på 
mejl och personliga möten. Föreningen är medlem i Riksorganisationen för 
kvinnojourer och Tjejjourer i Sverige (Roks) samt Förenade Trans-, tjej-, och 
ungdomsjourer. Tjejjouren finansieras framförallt med statsbidrag från 
Socialstyrelsen, Socialstyrelsens bidrag får dock inte användas till fasta kostnader. 
Tjejjouren ansöker därför om ett bidrag på 45 000 kr från Eslövs kommun för att 
finansiera fasta kostnader så som lokalhyra, el, internet och telefoni. Tjejjouren har 
under flera års tid ansökt om att få bidrag för fasta kostnader hos Eslövs kommun 
och fått det beviljat.  
 
Tjejjouren för statistik över antalet stödsökande. Antalet tjejer som söker stöd hos 
Tjejjouren i Eslöv har ökat med tiden med en kraftig ökning av antalet stödåtgärder 
under pandemin. 2011 genomförde jouren 322 stödåtgärder, 2018 485 stödåtgärder 
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och 2020 har 693 stödåtgärder genomförts. Samtalen berör frågor som dålig 
självkänsla, relationer, syn på kroppen men även suicid och våldtäkt.  
 
Under våren 2021 kontaktade Tjejjouren Kommunledningskontoret för att undersöka 
möjligheterna att ingå ett IOP-avtal med Eslövs kommun. Jouren blev då 
informerade om hur de skulle gå tillväga för att initiera ett IOP-avtal. Tjejjouren 
återkom dock aldrig. Under hösten 2021 kontaktade Kommunledningskontoret 
Tjejjouren för att undersöka hur processen fortskred. Tjejjouren meddelade då att de i 
dagsläget inte har kapacitet att gå vidare med ett IOP-avtal men att det kan vara 
aktuellt på längre sikt.  
 
Kommunledningskontoret bedömer att Tjejjouren i Eslöv utför ett viktigt socialt 
arbete som kompletterar kommunens egna insatser. Kommunledningskontoret 
föreslår därför att ansökan från Tjejjouren i Eslöv beviljas.  

Förslag till beslut 
- Kommunstyrelsen beviljar det ansökta bidraget 45 000 kronor från Tjejjouren i 

Eslöv för år 2022 samt att medlen belastar Kommunledningskontorets budget 
2022. 

Beslutet skickas till 
Tjejjouren Eslövs kommun  
Vård- och omsorgsnämnden 
Kommunledningskontoret 
 
 
 
Eva Hallberg Katarina Borgstrand 
Kommundirektör Tillväxtchef 
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Tjejjouren i Eslöv
802447-1255
Räkenskapsår 2020-01-01 - 2020-12-31
Period 2020-01-01 - 2020-12-31

Balansrapport
ÅRL 

Utskrivet 2021-03-16 18:42
Senaste vernr A 208 L 29

Ing balans Period Utg balans

TILLGÅNGAR
Övriga fordringar

1630 Avräkning för skatter och avgifter 2 315,00 574,00 2 889,00
1663 Bidrag över räkenskapsåret 18 000,00 -18 000,00 0,00

Summa övriga fordringar 20 315,00 -17 426,00 2 889,00

Kassa och Bank
1910 Kassa 70,00 0,00 70,00
1920 Bank - Plusgiro 0,00 102 248,65 102 248,65
1930 Checkräkningskonto 182 720,36 -50 288,11 132 432,25

Summa kassa och bank 182 790,36 51 960,54 234 750,90

Summa tillgångar 203 105,36 34 534,54 237 639,90

EGET KAPITAL
Balanserat över-/underskott

2060 Eget kapital 0,00 -41 744,60 -41 744,60
2098 Vinst eller förlust fg. år 0,00 41 744,60 41 744,60

Summa balanserat över-/underskott 0,00 0,00 0,00

Årets över-/underskott
2069 Årets resultat -41 744,60 -41 018,74 -82 763,34

Summa årets över-/underskott -41 744,60 -41 018,74 -82 763,34

Summa eget kapital -41 744,60 -41 018,74 -82 763,34

SKULDER
Leverantörsskulder

2440 Leverantörsskulder -1 686,50 -5 938,50 -7 625,00

Summa leverantörsskulder -1 686,50 -5 938,50 -7 625,00

Skatteskulder
2514 Beräknade särskild löneskatt på pensionskostnader -3 260,00 -2 514,00 -5 774,00

Summa skatteskulder -3 260,00 -2 514,00 -5 774,00

Övriga skulder
2710 Personalskatt 0,00 -6 977,00 -6 977,00
2730 Lagstadgade sociala avgifter 0,00 -8 983,00 -8 983,00
2880 Skuld erhållna bidrag -23 735,65 18 998,00 -4 737,65
2910 Upplupna löner -5 605,00 5 605,00 0,00
2920 Upplupna semesterlöner -8 665,69 -1 823,43 -10 489,12
2940 Upplupna lagstadgade sociala avgifter -1 761,09 -537,06 -2 298,15
2941 Beräknade upplupna sociala avgifter -2 722,73 1 725,19 -997,54
2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda

intäkter -4 740,00 6 929,00 2 189,00

Summa övriga skulder -47 230,16 14 936,70 -32 293,46

Summa skulder -52 176,66 6 484,20 -45 692,46

Summa eget kapital och skulder -93 921,26 -34 534,54 -128 455,80

BERÄKNAT RESULTAT 109 184,10 0,00 109 184,10
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Föreningens stadgar

Uppdaterad 2021-03-24

1§ Föreningens namn
Tjejjouren i Eslöv

2§ Ideologi
Tjejjouren i Eslöv är en ideell förening med feministisk ideologi. Föreningen är religiös och
partipolitisk obunden. Tjejjouren är självständig och verksamheten följer demokratiska
principer.

3§ Syfte
Föreningen syftar till att stödja de som definierar sig som tjejer och unga kvinnor i Eslövs
kommun med omnejd, att förbättra sin livssituation. Föreningen syftar till att arbeta
förebyggande och stödjande mot vår målgrupp: tjejer, samt alla som definierar sig som tjej, i
åldrarna 12 - 25 år.

4§ Verksamhet
Verksamheten baseras i första hand på jour i form av chatt, telefon och mail. Jouren är
öppen för tjejer och kvinnor i alla åldrar, men vänder sig huvudsakligen till tjejer och dem
som definierar sig som sådan, mellan 12 - 25 år. Tjejjouren ska vid behov kunna förmedla
kontakter mellan de tjejer som vänder sig till jouren och berörda myndigheter, insatser och
organisationer.
De som ingår i jourverksamheten är medlemmar i föreningen samt har genomgått
föreningens grundutbildning.

Tjejjouren ska även bedriva utåtriktat och opinionsväckande arbete för att synliggöra och
förebyggas våld mot tjejer och kvinnor.

5§ Medlemskap
Föreningen har två former av medlemskap; medlem och stödmedlem. Endast tjejer och
kvinnor kan bli medlemmar.

Som medlem betraktas den tjej eller kvinna som:
● Fyllt 18 år.

● Godkänner föreningens stadgar.

● Godkänner föreningens värdegrund.

● Har undertecknat tystnadslöfte avtal.

● Betalar in medlemsavgiften för medlemskap inom tidsramen.
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Som stödmedlem betraktas alla som:
● Godkänner föreningens stadgar

● Betalar in medlemsavgiften för stödmedlemskap från medlemskapets ingående till
och med 28 februari kommande år.

Uteslutning:
Den medlem som bryter mot föreningens stadgar, sekretessavtal eller på något sätt skadar
eller motarbetar föreningens intresse eller målsättning kan uteslutas. För att en uteslutning
ska kunna ske måste minst två tredjedelar av rösta för det på ett styrelsemöte.  Vid
utrslutning ska medlemmen återlämna Tjejjouren i Eslövs tillhörigheter.

Utträde ur föreningen:
Vi utträde ur föreningen ska medlemmen återlämna Tjejjouren i Eslövs tillhörigheter.

6§ Tillhörighet
Tjejjouren i Eslöv är medlem i Riksorganisationen för kvinno- och tjejjourer i Sverige och
Förenade Tjej - Trans,- och ungdomsjourer.

7§ Styrelse
Föreningens styrelse utses genom omröstning på det ordinarie årsmötet.

● Styrelsens huvudsakliga uppgift är att se till så att föreningens organisation fungerar
ordentligt samt att bedriva verksamheten utifrån medlemmarnas önskemål.

● Styrelsen består av minst tre och högst fem ordinarie ledamöter.

● Utöver ordinarie styrelsen ska styrelsen bestå av minst en och högst tre suppleanter.

● Om en ledamot avgår under mandatperioden ersätts denna med fyllnadsval från
styrelsens ledamöter och suppleant.

● Mandattiden för föreningens styrelse löper om ett år. En styrelsemedlem kan bli
omvald och därmed sitta på samma post under perioden om högst tre år.

● Firmatecknare utses på styrelsens första styrelsemöte efter ordinarie årsmöte.

● Styrelsen utser inom sig minst två firmatecknare. Dessa har rätt att teckna
föreningens firma var för sig.

8§ Årsmöte
Årsmöte är föreningens högst beslutande organ. Ordinarie årsmöte ska hållas i mars månad
varje år. Extra årsmöte kan hållas när som helst under året. Anledningen till eventuella extra
årsmöten ska framgå i kallelsen.
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● Ordinarie årsmöte väljer styrelse för kommande period.

● Kallelse för ordinarie årsmöte ska skickas ut skriftligen via mail eller brev minst en
månad innan årsmötet. Tid för extra årsmöte kan kallas med kortare varsel dock
minst en vecka före avsatt tid.

● Kallelse skickas ut till föreningens alla medlemmar.

● Alla medlemmar som betalt sin medlemsavgift har rösträtt.

● Alla medlemmar har rätt att inkomma med motioner till ordinarie årsmöte

● Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast två veckor innan det ordinarie årsmötet
för yttrande. Styrelsen skickar ut alla motioner per mail med yttrande senast tre dagar
före satt mötestid.

● Valberedningen består av minst en medlem som tar fram förslag på styrelse till
nästkommande period. Den medlem som ingår i valberedningen får inte sitta i
föreningens nuvarande styrelse. Vid avhopp ska en ny valberedning väljas under ett
medlemsmöte.

● Valberedningens förslag ska vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar före årsmötet.

● Mötet är beslutande om den sittande styrelsen och valberedningens förslag är
närvarande på årsmötet.

● Ställs ordinarie årsmöte in på grund av låg närvaro ska ett nytt möte utlysas inom
fyra veckor.

I årsmötets dagordning ska följande punkter ingå:
● Redovisning av verksamhets- och ekonomisk berättelse

● Revisionsberättelse

● Redovisning av kommande års verksamhetsplan

● Fråga om ansvarsfrihet för föregående styrelse

● Val av styrelse

● Val av upp till två revisorer

● Val av valberedning

9§ Revisor
Styrelsen ska tillhandahålla revisorerna, föreningens förvaltning och räkenskaper när som
helst då revisorerna önskar det, samt vid revision senast en månad före årsmötet. Revisorn
ska granska styrelsens förvaltning och räkenskaper samt överlämna en revisionsberättelse
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till styrelsen senast 14 dagar före årsmötet. Revisorn får inte ha ett annat
förtroendeuppdrag inom föreningen, inte heller ha en släkting eller nära anhörig sittande i
föreningens styrelse.

10§ Stadgeändring
Ändring av stadgar kan endast ske om förslag till detta inkommit som motion eller
proposition till det ordinarie årsmötet. För att en stadgeändring ska kunna ske ska antalet
närvarande på ordinarie årsmöte rösta enhälligt för det. Om årsmötet inte röstar
enhälligt ska ett extra årsmöte sättas in för att ta ett nytt beslut.

Omformulering av inkommen motion eller proposition kan endast ske om förslag på
ändringar inkommit till extra årsmötet och minst två tredjedelar av föreningens närvarande
medlemmar röstar för det. Stadgeändring ska ske på ett styrelsemöte senast 30 dagar efter
det blivit beviljat på årsmötet. När ändringar är gjorda ska stadgarna läsas upp för
godkännande på nästkommande medlemsmöte.

11§ Föreningens upplösande
Föreningen ska upplösas om minst två tredjedelar av medlemmarna röstar för det vid ett
årsmöte. Vid föreningens upplösande ska en kommission tillsätts för att genomföra
nedläggningen. Alla eventuella kvarstående medel ska då tillfalla ROKS.
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Tjejjouren i Eslöv
802447-1255
Räkenskapsår 2020-01-01 - 2020-12-31
Period 2020-01-01 - 2020-12-31

Resultatrapport
ÅRL 

Utskrivet 2021-03-16 18:43
Senaste vernr A 208 L 29

Period Ackumulerat Period fg år

INTÄKTER
Medlemsavgifter

3890 Medlemsintäkter 2 100,00 2 100,00 2 100,00
3891 Stödmedlemskapsintäkt 80,00 80,00 1 000,00

Summa medlemsavgifter 2 180,00 2 180,00 3 100,00

Gåvor och bidrag
3810 Kommunala bidrag 47 000,00 47 000,00 42 000,00
3820 Statliga bidrag 450 000,00 450 000,00 713 392,71
3850 Övriga bidrag 125 400,00 125 400,00 18 294,90
3860 Erhållna gåvor/donationer 14 727,00 14 727,00 28 725,00

Summa gåvor och bidrag 637 127,00 637 127,00 802 412,61

Verksamhetsintäkter
3380 Workshops 0,00 0,00 6 000,00

Summa verksamhetsintäkter 0,00 0,00 6 000,00

Försäljningsintäkter
3740 Öresutjämning -3,37 -3,37 1,52

Summa försäljningsintäkter -3,37 -3,37 1,52

Övriga intäkter
3900 Övriga intäkter 0,00 0,00 50,00
3990 Administrativa intäkter 220,00 220,00 0,00
3999 Periodisering / Återbetalning av bidrag -3 226,00 -3 226,00 0,00

Summa övriga intäkter -3 006,00 -3 006,00 50,00

Summa intäkter 636 297,63 636 297,63 811 564,13

KOSTNADER
Verksamhetskostnader

4110 Grundutbildning -10 600,65 -10 600,65 -7 762,67
4114 Kompetenshöjande -21 969,95 -21 969,95 -5 141,67
4115 Utåtriktad verksamhet -55 190,00 -55 190,00 -13 472,00
4117 Möteskostnader -12 787,60 -12 787,60 -26 348,28
4118 Administration -6 999,63 -6 999,63 -11 985,89
4170 Medlemsvård -7 954,00 -7 954,00 -60 573,84
4171 Telefonlinje -669,00 -669,00 0,00

Summa verksamhetskostnader -116 170,83 -116 170,83 -125 284,35

Övriga externa kostnader
5010 Lokalhyra -25 620,00 -25 620,00 -31 593,00
5020 El för belysning -5 687,00 -5 687,00 -5 483,00
5090 Övriga lokalkostnader -3 271,63 -3 271,63 -1 244,00
5410 Utrustning -25 018,50 -25 018,50 -25 896,20
5460 Förbrukningsmaterial 0,00 0,00 -28 668,63
5490 Inköp av litteratur 0,00 0,00 -7 686,46
5890 Resekostnader 0,00 0,00 -3 596,13
5910 Annonsering & Trycksaker -45 594,93 -45 594,93 -109 876,86
6210 Telefon -1 361,25 -1 361,25 -1 349,87
6230 Internet -8 432,00 -8 432,00 -8 814,00
6310 Försäkringar -3 047,00 -3 047,00 -5 153,91
6410 Styrelsearvoden -9 250,00 -9 250,00 -2 500,00
6420 Ersättningar till revisorer -7 000,00 -7 000,00 -6 875,00
6530 Redovisningstjänster -2 904,00 -2 904,00 -2 780,00
6561 Medlemsavgifter -4 919,00 -4 919,00 -5 345,00
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Tjejjouren i Eslöv
802447-1255
Räkenskapsår 2020-01-01 - 2020-12-31
Period 2020-01-01 - 2020-12-31

Resultatrapport
ÅRL 

Utskrivet 2021-03-16 18:43
Senaste vernr A 208 L 29

Period Ackumulerat Period fg år

6570 Bankkostnader -167,50 -167,50 -1 909,50
6590 Övriga externa tjänster -7 427,27 -7 427,27 -4 441,00

Summa övriga externa kostnader -149 700,08 -149 700,08 -253 212,56

Personalkostnader
7081 Sjuklön 0,00 0,00 2 190,81
7082 Utbetald semesterersättning 0,00 0,00 -20 790,00
7210 Löner till tjänstkvinna -241 800,77 -241 800,77 -254 834,00
7290 Förändring semesterlöneskuld -7 314,30 -7 314,30 -8 665,69
7410 Pensionsförsäkringspremier -11 135,56 -11 135,56 -14 204,52
7510 Lagstadgade sociala avgifter -62 570,20 -62 570,20 -88 440,14
7519 Sociala avgifter för semester- och löneskuld -2 298,15 -2 298,15 -2 722,73
7530 Särskild löneskatt för pensionskostnader -2 514,00 -2 514,00 -3 260,00
7580 Grupplivförsäkringspremier -200,00 -200,00 8 819,00
7613 Utbildning, tjänstemän -200,00 -200,00 -8 526,00
7631 Utgifter för skattefria gåvor till anställda -699,00 -699,00 -885,35
7690 Övriga personalkostnader -625,00 -625,00 0,00

Summa personalkostnader -329 356,98 -329 356,98 -391 318,62

Summa kostnader -595 227,89 -595 227,89 -769 815,53

Verksamhetens över-/underskott 41 069,74 41 069,74 41 748,60

Finansiella kostnader
8410 Räntekostnader -51,00 -51,00 -4,00

Summa finansiella kostnader -51,00 -51,00 -4,00

Över-/underskott efter finansiella poster 41 018,74 41 018,74 41 744,60

Årets över-/underskott
8999 Årets resultat -41 018,74 -41 018,74 -41 744,60

Summa årets över-/underskott -41 018,74 -41 018,74 -41 744,60

BERÄKNAT RESULTAT 0,00 0,00 0,00
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Verksamhetsberättelse
2020-01-01 - 2020-12-31
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Sammanfattning
Året 2020 har minst sagt varit annorlunda. Vi har fått anpassa verksamheten utifrån

Folkhälsomyndighetens rekommendationer vilket bland annat inneburit att vi flyttat hem både

stödverksamhet och den administrativa verksamheten. Vi har köpt in tjänsten Zoom där vi haft

merparten av våra medlems- och styrelsemöten. Vi har bokat om våra fysiska interna föreläsningar till

digitala och vi har fått ställa in våra övriga interna och externa aktiviteter.

Trots detta har året bjudit på många  kompetenshöjande aktiviteter, vi har kunnat delta på både Roks

och Förenade Trans-, Tjej-, och ungdomsjourers årsmötet, något vi inte haft möjlighet till om de skett

på plats i Stockholm. Även om många kuggar sattes i hjulen under årets gång har vi även fått flera

möjligheter av kompetensutveckling i och med digitaliseringen av utbildningar och föreläsningar.

Vi har haft två anställningar som avlutats och en nyrekrytering där vår nya samordnare fick börja med

att arbeta hemifrån. För att ge en så bra introduktion och skapa en tillitsfull dialog mellan styrelse-

anställd- medlemmar har vi infört månadsvis digital arbetsplatsträff och regelbundna

avstämningsmöten med personalansvarig i styrelsen.

Vi har arbetat en del med kvalitetssäkring där vi gjort en kartläggning av verksamheten och påbörjat

revidera både policys och personuppgiftshantering. Vi har utbildat styrelse och samarbetat tätt med

liknande verksamheters styrelser.

Vi har haft ökat tryck i stödverksamheten under våren och sommaren, vi har sett en stor ökning av

stödsökande som hör av sig angående dålig självkänsla, ångest och depression. Under perioden

april - juni hade vi extraöppet i chatten varje onsdag.

Vi har strävat efter att följa de mål vi satte upp i början av året och trots rådande situation har

majoriteten av målen uppfyllts.

Bakgrund

Tjejjouren i Eslöv är en ideell förening som startade 2009 och har sedan dess verkat för ett mer

jämställt samhälle. Föreningen bygger på en feministisk värdegrund, systerskap, politisk och religiös

obundenhet, demokratiska principer och lika behandling för alla, oavsett bakgrund.

Vi vänder sig till de som definierar sig som tjej eller ung kvinna, främst i åldrarna 12-25.

Vi finns i Eslöv och arbetar utåtriktade inom Eslövs kommun med omnejd.

Vi vill genom förebyggande, synliggörande och stödjande arbete motverka att unga tjejer mår

och/eller far illa. Som tjejjour är vårt främsta syfte att lyssna, stötta och stärka tjejer och unga kvinnor.

Vår organisation bygger på ideellt engagemang, där stödsökande kan få stöd av en jourtjej som själv

har erfarenhet av att vara eller bli bemött som ung tjej. Vi bedriver en stödverksamhet dit stödsökande

från hela landet, kan komma i kontakt med oss via chatt eller mail. Vi erbjuder även personliga möten

på lokal nivå.

Tjejjouren i Eslöv har som långsiktigt mål att utöka stödverksamheten till att inkludera telefonstöd, ha

öppet en dag till i veckan samt att utöka upptagningsområdet till att inkludera närliggande kommuner.
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Inledning
Tjejjouren i Eslövs verksamhet står på tre ben; det stödjande arbetet, det förebyggande arbetet och

det synliggörande arbetet. Av dessa tre utgör det stödjande arbetet själva kärnan, eftersom det är här

vi lär oss om målgruppens situation och behov.

Det stödjande arbetet innebär att vi:
- håller chatten öppen söndagar mellan 18.00 - 19.30

- erbjuder längre stödsamtal via vår stödmejl;

- erbjuder personliga möten med en eller två joursystrar;

- kompetensutvecklar vår joursystrar genom att erbjuda utbildningar, föreläsningar och interna

erfarenhetsutbyten.

Det förebyggande arbetet innebär att vi:
- besöker skolor och andra mötesplatser där vår målgrupp befinner sig

- informerar vår målgrupp och de som arbetar med vår målgrupp om ämnen som rör

mäns och pojkars förtryck och våld mot kvinnor, tjejer och barn;

- samarbetar med Skånes Trans, - Tjej- och Ungdomsjourer samt andra externa

aktörer som arbetar eller på annat sätt kommer i kontakt med vår målgrupp; och

Det synliggörande arbetet innebär att vi:
- informerar målgruppen och de som arbetar med eller på annat sätt kommer i kontakt med

målgruppen om vår stödverksamhet och dess syfte.

- verkar för att sprida kunskap kring de underliggande strukturer som gör att vår målgrupp i

synnerhet men också tjejer och kvinnor i allmänhet underordnas, utsätts för våld och

diskrimineras.

- arbetar för att skapa, sprida och stärka systerskap och kvinnosolidaritet inom och bortom vår

målgrupp och verksamhet.
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Medlemmar
Våra jourtjejer är grunden för Tjejjouren i Eslöv, utan de kan vi inte bedriva vår verksamhet.

Under 2020 har Tjejjouren i Eslöv haft 21 engagerade medlemmar. Jourtjejerna har efter eget intresse

kunnat engagera sig i jourens alla tre verksamhetsområden.

Sista tisdagen varje månad med kortare uppehåll under sommaren och julhelg, har föreningen haft

medlemsmöte där styrelsen, jourtjejer och anställd personal kunnat gå igenom vad som kommer ske

under nästkommande period. Under hösten har reflektioner bokats in efter medlemsmöten där

jourtjejer som sitter i stödverksamheten får möjlighet att reflektera och utbyta kunskaper med

varandra. Under perioden av att stödverksamheten främst verkat på distans har detta uppfattats som

extra viktigt för att kunna dela med sig av sina möten för att få guidning och att kunskapa tillsammans.

Möten har skett digitalt via verktyget Zoom.

Styrelseverksamhet
Styrelsen har under året verkat beslutsfattande i olika frågor, arbetat med jourens ekonomi, ordnat

grundutbildning för nya jourtjejer vid två tillfälle och aktivt arbetat med att kvalitetssäkra

verksamhetens tre ben. Styrelsen har sammanträtt i 12 protokollförda möten.

Årsmöten
Tjejjouren har den 8 mars haft ett årsmöte där en ny styrelse valdes in, se tabellen nedan.

Till valberedningen valdes Nina Henriksson-Prusky.

Dessutom hölls ett extra årsmöte den 27 oktober då styrelsen vid tillfället inte hade tillräckligt med

antal ordinarie ledamöter.

Tjejjouren i Eslövs firma har tecknats av ordförande och kassör var och en för sig.

STYRELSEMEDLEMMAR 2020-2021 - nu sittande,
mars till mars

Ordförande Jenny Hurtig

Kassör Johanna Rundgren, avgick oktober

Evelina Långström, valdes in vid extra årsmöte

Sekreterare Ingela Cronholm

Ledamot Josefin Svensson

Ledamot Malin Hultén, avgick augusti

Sandra Långström, valdes in efter att ha varit suppleant

Suppleant Sara Sjöberg, avgick september

Suppleant Sandra Långström, gick in som ledamot i augusti

Suppleant Sanna Magnusson, valdes in vid extra årsmöte
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Internt utvecklingsarbete
Styrelsen har under året kartlagt våra rutiner kring hur vi hanterar personuppgifter (i enlighet med

GDPR), tagit fram en ny arbetsmodell för att säkerställa att alla uppsatta mål dokumenteras och mäts

samt deltagit på en grundutbildning i föreningskunskap som genomfördes av en sakkunnig medlem.

Styrelsen har köpt in en online-utbildning i GDPR och har en satt planering för att utbilda befintlig och

ny invald styrelse till våren 2021.

Ekonomi
Jouren har haft en god ekonomi under 2020. De största kostnaderna för föreningens verksamhet

såsom personal- och lokalkostnader samt kompetenshöjande aktiviteter har finansierats av

Socialstyrelsen och Eslövs kommun. Brottsoffermyndigheten har finansierat våra två

grundutbildningar och Roks har bidragit till att vi kunnat förnya vår it-utrustning.

Sparbanksstiftelsen Finn har beviljat oss två bidrag under året, ett som avsett uppstarten av

telefonlinjen och ett som har avsett att hjälpa behövande familjer under julen.

Anställda
Styrelsen har varit arbetsgivare till tre anställda:

● Anställd 1, samordnare anställd tom. augusti

● Anställd 2, ekonomiansvarig, anställd tom. september

● Anställd 3, samordnare, anställd sedan september

Samordnaren har haft det övergripande administrativa samordnar ansvaret och varit externa aktörers

främsta kontaktperson samt ansvarat för det synliggörande arbetet på våra sociala plattformar.

Vi har under året infört arbetsplatsträffar en gång i månaden i syfte att stötta och ge guidning i arbetet.

Utöver det har samordnaren digitala avstämningsmöte veckovis med personalansvarig i styrelsen.

Jourverksamheten
Under 2020 har Tjejjouren i Eslöv arbetat mot tre övergripande mål, kopplade till verksamhetens tre

ben. Här nedan presenteras de tre målen med vardera delmål samt de måluppfyllande aktiviteter som

genomförts under årets gång.

Verksamhetsmål 1

Stödverksamhetens övergripande mål: Att vi fortsätter att lyssna, stötta och stärka de som kommer i

kontakt med oss i vår stödverksamhet. Och att våra joursystrar har rätt kompetens för att kunna

bemöta de stödsökande tjejer och unga kvinnor som kommer, eller vill komma i kontakt med oss.

Uppsatta delmål:

- Fortsätta att bedriva stöd via chatt, mejl och personliga möten.

- Erbjuda minst 6 kompetenshöjande aktiviteter, antingen interna eller externa

- Arrangera minst 4 interna aktiviteter för att stärka systerskapet inom jouren.

- Erbjuda  medlemmarna kontinuerlig handledning i det ideella uppdraget.

- Arbeta förberedande inför att öppna telefonstöd 2021.
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Vad har hänt under året?
Under året har stödverksamheten förändrats på grund av rådande situation med Covid-19.

Stödverksamheten har inte kunnat ha sin bas i vår lokal utan mycket av jobbet har fått ske hemifrån.

Extra öppet
Under perioden april - juni hade vi extra öppet under onsdagar för att kunna bemöta det ökade tryck

som många jourer i landet kände av. Lisa Björklund sponsrade oss med 9 illustrationer som vi fick

använda för att synliggöra att vi hade chatten extra öppet under perioden april - juni. Bilderna fick stor

spridning och nådde en äldre målgrupp än den vi vanligen når ut till.

Fyra av illustrationerna från Lisa Björklund

Statistik

STÖD 2018 2019 2020

Antal stödåtgärder 485 410 693

Antal nekade, i kö 0 0 26*

Antal jourtimmar 2167 1969 1425,5

*Anledningen till att vi nekat 26 st är på grund av att kösystemet i vårt

chattprogram ändrades så att vi endast kunde ha igång tre chattsamtal

samtidigt, detta ledde i sin tur till att många fick vänta i kön.

KONTAKTEN SKEDDE VIA

Chatt 662

Mail 13

Frågelåda 16

Personliga möten 2
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KONTAKTEN
HANDLADE OM 2018 2019 2020

Dålig självkänsla,
ångest, depression 56 62 101

Relationer, kärlek,
föräldrar 72 63 94

Kroppen 25 26 43

Suicid 27 26 18

Våldtäkt 56 40 33

Sex & sexualitet 17 11 18

Incest 12 4 13

Ensamhet 22 13 17

Självskadebeteende 16 4 12

Graviditet 1 19 27

Ätstörningar 6 9 18

Troll 46 46 78

Övriga frågor 83 50 96

*Statistiken som visas ovan är de ämnen som rapporterats in flest gånger under året. Under kategorin

“Övriga frågor”  innefattar dels frågor eller ämnen som går utöver de kategorier som vi fyller i och

samtal där den som hör av sig inte svarar eller där chatten står tom.

Ny hemsida
Under höstterminen 2020 öppnade Roks sin nya plattform Rokstjejjourer.se som fungerar som en

samlingsplats för alla tjejjourer inom riksorganisationen. Vi flyttade vår chattverksamhet dit vilket

innebar att vi uppdaterade en ny hemsida och deltog på Roks kampanj för att synliggöra bytet av

plattform. Med det så tog vi tillfället i akt och skapade nytt infomaterial som affischer, visitkort och

flyers för att hålla materialet uppdaterat för att våra stödsökande ska kunna fortsätta hitta oss på den

nya webbadressen.

Telefonlinje
Inför 2021 har föreningen förberett uppstart av telefonlinje. I förberedelsen har vi anordnat

studiecirklar och anlitat externa föreläsare där fokus varit på bemötande. Vi har även tryckt upp nytt

material och annonserat på våra sociala plattformar. Lanseringen av telefonlinjen kommer även pågå

under januari-februari 2021.

Medlemsvård
På grund av situationen med Covid-19 har föreningen inte haft några större aktiviteter för att främja

systerskapet. Istället har styrelsen skickat ut sommar och julgåva till föreningens alla medlemmar för

att visa uppskattning.
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Interna kompetenshöjande aktiviteter
Under året har vi strävat efter att erbjuda flera fortbildnings tillfällen och har därmed bjudit in externa

föreläsare och anordnat studiecirklar.

● Mi-inspirerande föreläsning om bemötande och samtalsmetodik med Cecilia Simón

● Föreläsning om sexuellt våld och bemötande med Paulina Bengtsson, grundaren av

Novahuset och författare till boken Utnyttjad, våldtagen och såld: En sann historia.

● Föreläsning om Unga och nätet  med Kajsa Rietz , verksam i Novahuset

● Studiecirklar kring styrelsearbete, feminism och telefonlinje.
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Externa kompetenshöjande aktiviteter
När någon eller några jourtjejer, styrelsemedlemmar eller anställda går på externa utbildningar har vi

som rutin att information som är relevant för vårt jourarbete ska föras vidare genom att skrivas ner

eller tas upp på kommande medlemsmöte.  Alla våra medlemmar har tillgång till vår gemensamma

kunskapsbank- en plats där dokument från utbildningar, kompetenshöjande material, handböcker och

liknande är samlat på en plats.

Vi har deltagit i följande externa utbildningar:

● Två dagars tjejjoursträff för nya jourtjejer som arrangerades av ROKS

● Deltagit på ROKS digitala utbildningsprogram som innehåller 8 träffar inom ämnet mäns våld

mot kvinnor. Detta utbildningsprogram pågår mellan december 2020 - februari 2021.

● Digital konferens med Kärleken är fri

● Digitalt forskarseminarium om Sugardejting

● Digitalt seminarium Storasysterrapporten- en rapport med fokus på psykisk ohälsa bland

människor som blivit utsatta för sexuellt våld.

● Digitalt seminarium om Lagen om Upphandling- ett seminarium för att stimulera

civilsamhällesorganisationers kunskap om LOU-upphandlingar.

● Förenade jourer bjöd in till föreläsningsserien “Förenade zoomar in hösten” där vi deltog på 4

av 8: “Styrelseuppdraget”, “Arbetsgivaransvar”, “Transinkludering” och “Kick-off”.

● Digital konferens om våld i samkönade relationer som arrangerades av Uppsala Tjejjour

● Digital föreläsning Machofabriken som arrangerades av Tjejjouren Luleå

● Digital lunchföreläsning om sexuellt våld i nära relationer med Föreningen storasyster

● Digital föreläsning om mäns våld mot kvinnor med Mia Rosengren som arrangerades av

Tjejjouren Skogsrå.

● Webbinarium om mäns våld mot kvinnor som arrangerades av Lex Femme.

● Deltagit på Equal Eslöv genom att sprida information om vår verksamhet.

● Deltagit på Simrishamns kommuns utbildning om digitala aspekter av mäns våld mot

kvinnor.

Bild från vårt instagramkonto @tjejjourenieslov

Här deltar en verksam i föreningen, på en digital

konferens som arrangerades av Uppsala Tjejjour

den 25 november.
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Verksamhetsmål 2
Förebyggande & utåtriktad verksamhetens övergripande mål: Att fortsätta arbeta aktivt för att bli en

välkänd aktör och samarbetspartner i Eslövs kommun. Detta för att på lång sikt kunna utöka

upptagningsområdet till att inkludera närliggande kommuner.

Vad har hänt under året?
På grund av situationen med Covid-19 har vår utåtriktade verksamhet varit

vilande mestadels av året. Eftersom vi inte haft möjlighet att besöka skolor och

fritidsgårdar har vi istället fokuserat på att synliggöra oss genom postutskick till

alla skolor, fritidsgårdar med mera,  inom Eslövs kommun vid två tillfällen.

Under hösten har vi tagit fram en strategi och policy för hur vi ska använda oss

utav sociala medier på ett kontinuerligt sätt för att nå ut till vår målgrupp, detta

har vi gjort genom att påbörja ett arbete med att utöka våra kanaler till att även

finnas på TikTok och Instagram reels.

Roks referensgrupp “Våldet har ingen åldersgräns”
Sedan hösten 2019 har Tjejjouren i Eslöv suttit med i Roks referensgrupp kring nya hemsidan och

chatt verktyget. Deltagandet har under 2020 skett digital och vårt medverkande bestod i början av

processen av att ta fram idéer till hur den nya hemsidan och chatten skulle marknadsföras. Efter vårt

medverkande tog Roks över på egen hand och slutförde projektet.

Tjejgrupp
I samarbete med Arbetsförmedlingen träffade vi deras tjejgrupp “Freja” vid tre tillfällen under våren.

Här pratade vi om härskarteknikerna och informerade om vår verksamhet. Tjejträffarna upplevdes

som givande för alla som deltog.

Lundapride
För tredje året i rad har Tjejjouren i Eslöv samarbetat med Tjejjouren i Lund,

Kvinnojouren Lund och Trans- och Tjejjouren  i Malmö kring Lundapride. Detta

året skedde festivalen online. På grund av rådande omständigheter så bidrog vi

med marknadsföring av Tjejjouren i Lunds, Kvinnojouren i Lunds och Trans- och

Tjejjouren i Malmös evenamang, så som queer stadsvandring i Lund,

kampanjen “måla flödet i regnbågsfärger” samt spridning av artikel angående

trygga rum för HBTQ+personer i Lund. Illustrationen skapades av Instagram

profilen @Marre.ritar

Julhjälpen
Tillsammans med Julhjälpen kunde vi ge 21 familjer både julmat och julklappar. Detta finansierades

av Sparbanksstiftelsen Finn och Roks Aurorafond.
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Övriga aktiviteter
Vi har haft ett fortsatt bra samarbete med andra aktörer lokalt och regionalt genom att vi:

- Deltagit på Roks digitala  årsmöte.

- Deltagit på Förenade tjej-, trans- och ungdomsjourers digitala årsmöte.

- Samtalat med aktörer i Eslöv så som Ung Kompetens och samordnare för våld i nära

relationer.

- Samtalat och föreläst under en träff om vår verksamhet för Eslövs kommuns alla kuratorer.

- Deltagit på nätverksträff för BRIS.

- Deltagit på dialogmöte med Länsstyrelsen

- Haft ett bokbord på Ett jämställt Skånes konferens.

- Haft en föreläsning för Rotary Harlösa.

Tjejjouren i Eslöv är medlemmar i Roks (Riksorganisationen för kvinno- och tjejjourer i Sverige),

Rokstjejjourer.se, Förenade Trans-, tjej-, och ungdomsjourer samt anslutna till Ett jämställt Skåne.

Verksamhetsmål 3
Synliggörande verksamhetens övergripande mål: Att influera målgruppen och andra till att ifrågasätta

normer, förväntningar och strukturer som verkar hindrande, diskrimineringar och/eller resulterar i våld,

trakasserier och förtryck mot målgruppen.

Uppsatta delmål:

- Vara aktiva på våra sociala plattformar.

- Arbeta aktivt för att sprida information om vår verksamhet inom Eslövs kommun.

Vad har hänt under året?
Vi har kvalitetssäkrat verksamheten och uppdaterat befintliga policys och rutiner gällande den

synliggörande verksamheten. Vi har skapat en långsiktig planering för våra sociala plattformar för att

säkerställa att vi får ut den kommunikation vi tänkt.

Namnsdagar
Under våren uppmärksammade föreningen flertalet inspirerande, normbrytande kvinnor  i syfte att

sprida systerskap och kvinnosolidaritet. Inläggen gick under hashtaggen #namnsdagshjältinnor där

våra följare uppmanades att tagga någon de såg upp till.

25 november
FN:s internationella dag för avskaffande av våld mot kvinnor uppmärksammade föreningen med en

informationsvecka där normaliseringsprocessen, varningssignaler och råd kommuniceras ut på

Facebook och Instagram.

Andra synliggörande aktiviteter
Under året av vi även uppdaterat våra affischer för stödverksamheten,

annonserat digitalt på både Facebook, Instagram och via Bonniers förlag.

Eslövsbladet har sponsrat oss med pluggisar löpande under året.
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Bidragsgivare och stödmedlemmar
Vi tackar ödmjukast för ert stöd under 2020:

● Socialstyrelsen

● Eslövs kommun

● SEB

● Brottsoffermyndigheten

● Roks - Riksorganisationen för kvinno- och tjejjourer i Sverige

● Sparbanksstiftelsen Finn

● Harlösa Rotaryklubb

● Eslövs Rotaryklubb

● Eslövs pastorat

● Krontryck

● Hotell Stensson

● Lisa Björklunds illustration

● Alla stödmedlemmar

● Alla anonyma bidragsgivare

Vi vill även tacka Julhjälpen för gott samarbete under november - december.
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Förslag till beslut; Yttrande Bostadspolitiskt program, 
Utbyggnadsplan 2030 och Markpolicy för Lunds 
kommun 

Ärendebeskrivning 
Lunds kommun har tagit fram ett förslag till Bostadspolitiskt program, 
Utbyggnadsplan 2030 och Markpolicy och skickat dem på samråd i enlighet med 
lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (2000:1383). Eslövs kommun har 
fått anstånd att inkomma med yttrandet i efterhand.  

Beslutsunderlag 
Lunds kommuns Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 51 
Markpolicy i Lunds kommun 
Utbyggnadsplan 2030 remissversion 
Bostadspolitiskt program Lund 
Bilaga till bostadspolitiskt program Bostadsmarknadsanalys 
E-post Remiss i ärende Bostadspolitiskt program, Utbyggnadsplan 2030 och 
Markpolicy för Lunds kommun 

Beredning 
Samrådshandlingarna består av tre olika dokument. Lunds kommuns 
Bostadspolitiska program vilket utgör kommunens riktlinjer för bostadsförsörjning 
vars innehåll regleras i Lag (2000:1383) om kommunernas 
bostadsförsörjningsansvar. Lunds kommuns markpolicy som innehåller ambitioner, 
beskrivning av och riktlinjer för hur kommunen utvecklar och förvaltar sitt 
markinnehav och hur utbyggnad och finansiering av allmän platsmark sker vid 
exploatering på privat mark. Lunds kommun har även tagit fram en utbyggnadsplan 
till 2030. I utbyggnadsplan 2030 görs en prioritering av de utbyggnadsområden som 
pekats ut i Lunds kommuns översiktsplan.    
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 2 (2) 

 

Samrådshandlingarna är avstämda med tjänstepersoner på planenheten. I den mån 
samrådshandlingarna har någon bäring på Eslövs kommun och dess invånare har 
Kommunledningskontoret inget att erinra.  

Förslag till beslut 
- Kommunstyrelsen har ingen erinran mot Lunds kommuns Bostadspolitiska 

program, Utbyggnadsplan 2030 och Markpolicy. 

Beslutet skickas till 
Lunds kommun 
 
 
 
Eva Hallberg Katarina Borgstrand 
Kommundirektör Tillväxtchef 
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Sammanfattning 
Bostaden är grundläggande för arbete, utbildning och hälsa för individen. På en väl fungerande 

bostadsmarknad finner individen och hushållen en bostad som motsvarar behov och efterfrågan. 

Lunds kommun prognosticeras växa från 125 000 invånare år 2019 till 145 000 invånare år 

2030 vilket kommer att ge upphov till ett ökat behov av bostäder. Stora kommande målgrupper 

för bostäder i Lunds kommun bedöms vara unga vuxna, barnfamiljer och äldre.  Särskilda 

grupper som har svårt att ta sig in på den ordinarie bostadsmarknaden är exempelvis personer 

som lever i akut hemlöshet, hushåll med låg betalningsförmåga, nyanlända personer, kvinnor i 

behov av skyddat boende och ofrivilligt hemmaboende unga vuxna. Dessa grupper är 

förhållandevis små men kräver ofta riktat och anpassat stöd för att ge önskad effekt. Grupper i 

behov av anpassade bostäder är äldre, studenter och personer med funktionsnedsättning. 

Förutsättningarna på bostadsmarknaden ser olika ut i Lunds stad och övriga tätorter.  

Efterfrågan på nya bostäder är lägre i tätorterna utanför Lunds stad.  Genom aktiva insatser som 

ger fler ekonomisk möjlighet att hyra och äga en ny bostad, målgruppsanpassad nyproduktion 

och attraktiva områden kan efterfrågan i tätorterna utanför Lunds stad öka, vilket kan leda till 

ökad nyproduktion här. En del av det ökade behovet av bostäder i kommunen kan mötas genom 

att det befintliga beståndet utnyttjas mer effektivt. Åtgärder som utvecklar det befintliga 

beståndet för dagens och framtida bostadsbehov är viktigt. Det kan till exempel handla om 

byggnation av bostäder för seniorer eller insatser i befintliga områden så att fler vill eller kan 

flytta från villan. I det bostadspolitiskaprogrammet finns kommunens sju bostadspolitiska mål 

inom tre målområden, Trivsamma miljöer, Mångfald i utbudet och Hållbarhet. Vid utformning av 

de bostadspolitiska målsättningarna har hänsyn tagits till politiska direktiv, lagstiftning, en 

analys av bostadsmarknaden i Lunds kommun och relevanta kommunala, regionala och 

nationella planer, program och mål. Det bostadspolitiska programmet innehåller även en 

beskrivning av kommunens insatser för bostadsförsörjning och framtida åtgärder som bidrar till 

att nå kommunens bostadspolitiska mål. Det ska tillsammans bidra till ett effektivt och 

samordnat arbete med bostadsförsörjning och bostadsplanering i Lunds kommun.  
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1. Inledning  
 

Syfte 
Det bostadspolitiska programmet syftar till att ge förutsättningar för ett effektivt samordnat 

arbete med bostadsförsörjning och bostadsplanering som: 

 

 stärker bostadsbyggande som svarar mot efterfrågan och behov 

 ger en mångfald i utbudet av bostäder och aktörer och ger möjlighet för nya 

boendeformer 

 stärker insatser för bostadsförsörjning 

 bidrar till ett attraktivt Lund med trygga, trivsamma och ekonomiskt, ekologiskt  

och socialt hållbara miljöer. 

 

Bakgrund och omfattning  
Kommuner ska enligt svensk lag ta fram riktlinjer för bostadsförsörjning varje mandatperiod 

(SFS 2000:1383). Kommunens tidigare målsättningar när det gäller bostadsutbud återfinns i 

Lunds kommuns Utbyggnads- och boendestrategi 2025 som utöver kommunens riktlinjer för 

bostadsförsörjning också rymmer en plan och prioritering för kommunens utbyggnad fram till 

2025 samt kommunens markpolicy.  

 

Kommunstyrelsen antog 2020-06-10 samlade direktiv för uppdatering av samtliga delar i 

Utbyggnads- och boendestrategi 2025 i tre separata men samspelande dokument; 

Bostadspolitiskt program, Utbyggnadsplan 2030 och Markpolicy. Direktiven för dokumenten är:  

 Hållbarhet i fokus 

 Trivsamma miljöer 

 Möta efterfrågan 

 Mångfald i utbudet 

 Bygg färdigt  

 Lokal och regional hänsyn 

 

Lunds kommuns Bostadspolitiska program utgör kommunens riktlinjer för bostadsförsörjning 

vars innehåll regleras i Lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar.  

Det bostadspolitiska programmet innehåller: 

 en sammanfattning av den demografiska utvecklingen samt behov och efterfrågan  

av bostäder 

 en beskrivning av relevanta kommunala, nationella och regionala mål, planer och 

program som är av betydelse för bostadsförsörjningen 

 mål och strategier för bostadsbyggandet och utveckling av bostadsbeståndet i 

kommunen 

 förslag på åtgärder som bidrar till att nå kommunens bostadspolitiska mål.  
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Tillsammans med Utbyggnadsplan 2030 och Markpolicy, och i samspel med andra relevanta 

styrdokument, lägger det Bostadspolitiska programmet grunden för långsiktig och hållbar 

planering för bostäder i olika former och för olika behov i ett attraktivt Lund. 

Roller vid bostadsbyggande i Sverige 
Kommunerna delar ansvaret för bostadsbyggandet och bostadsmarknaden med staten och bygg- 

och fastighetsbranschen (näringslivet). Det är till exempel kommunerna som förbereder 

(detaljplanelägger) mark för företagen att bygga på, medan staten avgör spelreglerna genom 

lagstiftning och utformning av finansierings- och skattesystem. 

 

De huvudsakliga bostadspolitiska medel som finns till förfogande kan  

delas upp och sammanfattas i följande tre kategorier:  

 Regler om priser och hyror på bostadsmarknad 

 Stimulansmetoder respektive beskattningar 

 Regler om byggnader och dess utformning, säkerhet samt placering 

 

Staten, genom länsstyrelsen, ansvarar dessutom för att analysera och rapportera hur 

bostadsmarknaden ser ut i länet. De stödjer även kommunerna i att ta fram riktlinjer för 

bostadsförsörjning.  

 

Region Skåne ska också vara ett stöd för kommunerna och koordinerar den fysiska samhälls- 

planeringen på regional nivå.  

 

I avsnitt 5 görs en genomgång av de verktyg som kommunen kan använda för att påverka 

bostadsmarknaden. 

 

 

2. Bostadsmarknaden i Lunds 

kommun 
En bostadsmarknads-och behovsanalys har tagits fram för Lunds kommun som helhet och för 

dess tätorter. Analysen utgår från dagsläget samt den utveckling som kan förväntas framöver. 

Den ger rekommendationer kring bostadsutveckling, fördelning av bostäder på upplåtelseform 

och bostadstyp samt särskilda gruppers behov. Fokus har även lagts på vilka grupper och hur 

stor andel av dem som har möjlighet att efterfråga nyproduktion i rådande marknad, så kallat 

marknadsdjup. Analysen finns i sin helhet som en bilaga till det bostadspolitiska programmet. 
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Metodik för bostadsmarknadsanalysen 
Analysen har genomförts av Juni strategi på uppdrag av Lunds kommun och redovisas i 

Bostadsmarknadsanalys, Slutrapport Lunds kommun, 2020-11-17. Statistiken över de 

demografiska förutsättningarna, inkomstnivåer etc. har till största delen levererats till Juni 

Strategi av uppdragsgivaren via SCB. Juni Strategi har även använt sig av statistik från SCB, Booli 

Pro, Mäklarstatistik, Värderingsdata, Konjunkturinstitutet, Riksbanken och Boplats Syd. 

Statistiken på tätortsnivå kommer från Lunds kommun via SCB. Kommunen har även levererat 

befolkningsprognosen, som är framtagen av Sweco, till Juni strategi.  

Demografiskt drivet bostadsbehov utgår från en beräkning av hur befolkningen förändras från 

år till år. Den metod som Juni strategi har använt för att beräkna det demografiskt drivna 

bostadsbehovet kallas hushållskvotmetoden (se nedan).  

퐵푒푓표푙푘푛푖푛푔푠푚ä푛푔푑 − 퐵푒푓표푙푘푛푖푛푔푠푚ä푛푔푑

푃푒푟푠표푛푒푟 푝푒푟 ℎ푢푠ℎå푙푙
= 퐴푛푡푎푙 푡푖푙푙푘표푚푚푎푛푑푒 ℎ푢푠ℎå푙푙  

För att ännu tydligare kunna ge ett svar på hur det framtida bostadsbehovet faktiskt kommer att 

se ut undersöker också Juni Strategi befolkningens boende idag utifrån t.ex. hur olika 

åldersgrupper bor för att sedan koppla det till den specifika åldersgruppens prognosticerade 

förändring – enligt modellen nedan. 

 

Metoden som har använts för att beräkna marknadsdjupet, också benämnt som efterfrågan, 

beskrivs i bilden nedan. Juni strategi har tittat på antal hushåll idag, multiplicerat med andelen 

som årligen flyttar, multiplicerat med andel av hushåll som klarar inkomstkraven för olika 

boende samt multiplicerat med kvoten för nyproduktionspreferens för aktuell bostadstyp. Den 

beräkningen visar hur marknadsdjupet/efterfrågan är per hushållstyp i de olika orterna.  
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Sammanfattning av bostadsmarknadsanalys 
I detta avsnitt redovisas en sammanfattande redogörelse av bostadsanalysens slutsatser kring 

kommunens bostadsmarknad som Juni strategi har tagit fram (Bostadsmarknadsanalys, 

Slutrapport, 2020-11-17).  

 

Fördelning av bostadsbestånd 

Av det totala bostadsbeståndet i kommunen finns 83 % i Lunds stad (inklusive Vallkärra). Här är 

60 % lägenheter i flerbostadshus (exklusive specialbostäder), medan bostadsbeståndet i de 

andra tätorterna till majoriteten består av småhus (framförallt äganderätter). I Lunds kommun 

som helhet upplåts cirka 45 % med hyresrätt (inklusive specialbostäder som exempelvis 

studentbostäder). Totalt sett står det kommunala bostadsbolaget för den största andelen av 

hyresbeståndet, drygt 50 %. 

 

Ser man till kommunen totalt bor ungefär 44 % av invånarna i flerbostadshus och 42 % i 

småhus. Bland flerbostadshusen är det relativt jämnt fördelat mellan bostads-och hyresrätter. 

 

Beståndet av specialbostäder uppgår till drygt 11 000 bostäder varav en absolut majoritet är 

studentbostäder. Antalet bostäder för äldre/funktionshindrade uppgår idag till 1 050.  

 

Övergripande om byggande i Lunds kommun 

Mellan 2010 och 2018 har antalet färdigställda bostäder i Lunds kommun i snitt legat på cirka 

680 bostäder per år. Under 2019 ökade emellertid antalet färdigställda bostäder markant till 

drygt 1 600. Ökningen bestod framförallt av mindre lägenhetstyper. 

 

Under det senaste decenniet har andelen färdigställda hyresrätter och bostadsrätter ökat medan 

andelen äganderätter minskat.  

 

Hushållsstrukturen i kommunen 

Av samtliga hushåll i Lunds kommun utgörs nästan hälften (46 %) av ensamboende utan barn. 

Bland dessa återfinns både äldre och yngre hushåll. Andelen barnfamiljer (ensamstående eller 

sammanboende med barn) utgör 28 % av kommunens hushåll enligt statistiska centralbyrån 

(SCB). Barn kan endast vara folkbokförda på den ena förälderns adress vid boende varannan 

vecka, vilket gör attandelen boende utan barn i realiteten är något lägre. 

 

Befolkningsprognos, äldre och barnfamiljer ökar 

Enligt den befolkningsprognos som Lunds kommun låtit Sweco utföra, prognostiseras 

befolkningen i kommunen att öka från cirka 125 000 år 2019 till cirka 137 000 invånare 2025 

och cirka 145 000 invånare 2030. Detta motsvarar en ökning med 16 % under de kommande tio 

åren.  
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Fram till 2030 förväntas framförallt familjer med barn i tonåren (10-talister) men även 

småbarnsfamiljer öka. En inflyttning förväntas inom i princip alla åldersgrupper. Ökningen  

i de äldre åldersgrupperna sker naturligt genom att befolkningen åldras.  

 

 

Figur : Befolkning i Lunds kommun år 2019, 2025, 2030 (Juni strategis bostadsmarknadsanalys,  

2020-11-17, Källor: Lunds kommun.) 

 

Demografiskt drivet bostadsbehov 

När befolkningen växer ökar normalt sett behovet av bostäder. Hur stort behovet av nya 

bostäder är beror bland annat på hur antalet hushåll förändras framöver, men också på hur det 

befintliga bostadsbeståndet ser ut. Tillsammans styr dessa faktorer det demografiskt drivna 

bostadsbehovet. 

 

Det demografiskt drivna bostadsbehovet har beräknats utifrån hur befolkningen beräknas öka, 

hur många personer som bor i hushåll med hänsyn till hur olika åldersgrupper bor idag samt hur 

hushållsstorlekarna varierar mellan upplåtelseformer och bostadstyper. I beräkningen av 

bostadsbehovet har hänsyn inte tagits till om det finns ett uppdämt bostadsbehov på grund av 

att människor idag bor trångt, i andra hand eller för dyrt i förhållande till sin disponibla inkomst. 

Beräkningen bygger också befolkningsprognoser som delvis utgår från prognosticerad 

nyproduktion av bostäder. 

 

I snitt beräknas bostadsbehovet till omkring 900 bostäder (inklusive ospecificerade boenden) 

per år mellan 2020 och 2030, med ett något högre behov i början av perioden. Ospecificerade 

boenden utgör en stor andel av bostadsbehovet vilket främst är kopplat till att det i dagsläget 

bor många unga vuxna (20-29 år) i studentbostäder och att det är en åldersgrupp som beräknas 

öka framöver.  
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Figur : Demografiskt drivet bostadsbehov i Lunds kommun år 2020-2030 (Juni strategis bostadsmarknadsanalys, 

2020-11-17) 
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Marknadsdjup/efterfrågan 

Marknadsdjup beskriver hur många bostäder man kan bygga med stöd i efterfrågan. 

Marknadsdjupet har beräknats. Ingångsparametrar vid beräkning av marknadsdjup är antal 

hushåll, flyttfrekvens, betalningsförmåga och hur många som kan tänka sig att flytta till 

nyproduktion. Beräkningen ger en volymuppskattning utifrån ett efterfrågeperspektiv snarare 

än sett till ett reellt bostadsbehov.  

 

Om flyttfrekvens för respektive tätort används beräknas marknadsdjupet i Lunds kommun 2019 

till 414 bostäder exklusive specialbostäder (bland annat studentbostäder). Av dessa beräknades 

hyresrätter utgöra 132 bostäder. Det beräknade marknadsdjupet i tätorterna påverkas mycket 

negativt av låga flyttfrekvenser, framförallt i Revingeby, Stångby och Torna Hällestad där 

flyttfrekvensen var negativ på grund av ett negativt flyttnetto 2019. 

 

Marknadsdjupet för bostäder kan både öka och minska om man förändrar ingångsvärdena som 

modellen bygger på.  

 

Exempelvis är ingångsvärdet i modellen för hyresrätter att man ska ha en årsinkomst som är tre 

gånger årshyran. Detta är ett vanligt mått i Sverige., Är inkomstkravet lägre så ökar 

marknadsdjupet. Om inkomstkravet skulle sänkas till 2,5 gånger årshyran istället för som i 

modellen 3 gånger årshyran så ökar marknadsdjupet med cirka 20 hyresrätter. Lunds Kommuns 

Fastighets AB (LKF) tittar på varje individs förutsättningar vilket kan öka marknadsdjupet. 

 

Ett annat sätt att öka marknadsdjupet är om flyttfrekvensen ökar i de mindre tätorterna. Det kan 

exempelvis ske om bostäder byggs som människor på orten efterfrågar och som attraherar 

inflyttare. Om flyttfrekvensen ökar i de mindre tätorterna och blir lika stor som i Lunds tätort 

ökar marknadsdjupet med 125 bostäder, från 52 till 177 bostäder. 

 

Skillnad mellan demografiskt drivet behov och  
efterfrågan/marknadsdjup  
Enligt bostadsmarknadsanalysen finns ett tydligt glapp mellan det demografiskt drivna behovet 

och antalet hushåll som efterfrågar (och har möjlighet att efterfråga) en nyproducerad bostad.  

 

I en jämförelse av marknadsdjupet för 2019 och bostadsbehovet 2020 så kan cirka 50 % av 

behovet på den ordinarie bostadsmarknaden tillgodoses av nyproduktion inom rådande 

prisnivåer. (I det demografiskt drivna bostadsbehovet ingår specialbostäder, exempelvis 

studentbostäder vilket det inte gör i marknadsdjupet.) Nivån är olika för olika upplåtelseformer 

men är generellt högre för bostadsrätter och lägre för hyresrätter, där preferenstalet är lägre 

och inkomstkravet för nyproduktion fortsatt är relativt högt. Detta är möjligt att påverka, bland 

genom att aktivt främja ökad rörlighet, ge fler ekonomisk möjlighet att hyra och äga sin bostad 

men också genom målgruppsanpassad nyproduktion. Kommunen och då särskilt Lunds tätort 

påverkas också mycket av att det är en universitetskommun, med många studenter som inte har 

en ekonomisk möjlighet att efterfråga en bostad. 
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Bostadsköer 

LKF har ett bostadsbestånd på drygt 10 000 hyresbostäder och cirka 1 200 kategoribostäder  

för studenter och särskilda boenden för äldre. 

 

I LKF:s bostadskö fanns i slutet av september 2020 mer än 79 000 registrerade sökande.  

Under den senaste tremånadersperioden sökte cirka 9 000 personer aktivt de 240 lägenheter 

som fanns tillgängliga för uthyrning. 81 % av de aktiva sökande är under 50 år, av dessa står 

ungdomar i åldern 18-29 år för 39 % och åldersgruppen 30-39 år för 25 %.Detta visar den 

verkliga efterfrågan då den sökande vid intresseanmälning, under denna period, endast fick 

tacka nej tre gånger till erbjuden lägenhet för att behålla sin plats i kön. LKF har senare ändrat 

sina regler avseende vad som händer när den sökande tackar nej tre gånger. Istället för att 

förlora sin köplats får den sökande avvakta ett år innan denne kan söka lägenhet på nytt. 

 

Under det senaste året har 250 av cirka 1400 lägenheter krävt mer än tio års kötid. Kortast 

kötider har lägenheter i nyproduktion och kategoribostäder för seniorer. 

 

Bostadsförmedling kan även ske via Boplats Syd som förmedlar bostäder som förvaltas av Stena 

Fastigheter och stiftelsen Thulehem.  I Boplats Syds kö finns ca 110 000 registrerade sökande. 

Av dessa har ca 8 000 sökande angett att de vill bo i Lund (bostadsort behöver dock inte anges 

för att man ska få stå i kön). Den genomsnittliga kötiden för en bostad i Lund var 3,5 år under 

2020. Under 2019 förmedlades ca 120 lägenheter och hittills under 2020 har ca 90 lägenheter 

förmedlats.  

 

Generellt när det gäller kötid till hyresbostäder är kötiden längre för bostäder som är belägna 

centralt i stadskärnan eller nära andra viktiga knutpunkter. Detsamma gäller bostäder med en 

lägre hyresnivå och om utbudet av den aktuella lägenhetstypen är litet i förhållande till behovet 

och efterfrågan.  

 

I kommunens tomtkö finns 2020 cirka 1 500 personer som är intresserade av att köpa en 

fribyggartomt för att bygga sitt eget hus. Mellan 2010 och 2020 har ca 90 fribyggartomter sålts.   

 

Grupper som står helt utanför den ordinarie bostadsmarknaden  

Juni strategi har genomfört flertalet kvalitativa intervjuer med aktörer för att kunna beskriva 

situationen för de personer som bor i andra, tredje eller fjärde hand. Det kan vara personer som 

inte är folkbokförda eller som på annat sätt inte befinner sig inne på bostadsmarknaden.  

Personer som lever i akut hemlöshet 
Socialförvaltningen uppskattar att omkring 200 personer i kommunen lever i akut hemlöshet. 

Antalet hemlösa barn har ökat och trenden är också att hushållen med barn blir större. Det är en 

försvårande omständighet då det är brist på bostäder till större familjer. Personer utan social 

problematik har också ökat bland hemlösa. En del av de hemlösa ingår även i någon av 

grupperna nedan. I denna grupp ingår även egenbosatta flyktingar, s.k. EBO, som valt att ordna 

boende själva i avvaktan på besked om uppehållstillstånd. Ofta hamnar dessa personer i dåliga 

och osäkra boendelösningar som kan övergå i akut behov av bostad. 
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Hushåll med låg betalningsförmåga 
Antalet biståndsmottagande hushåll i kommunen har de senaste tio åren haft en svagt ökande 

trend. Andelen av totalt antal hushåll har varierat mellan 3,4-4,0 % under perioden 2011-2019. 

 

Ensamstående kvinnor med barn och ensamboende män utan barn utmärker sig bland andelen 

boende i låginkomsttagande hushåll. Dessa grupper har små möjligheter att lösa sin bostads- 

Situation genom nyproduktion och ibland inte heller inom den ordinarie bostadsmarknaden.  

 

Nyanlända personer och ensamkommande barn 
Under åren 2015-2020 har Migrationsverket anvisats ca 1300 nyanlända personer inkl. 

anhöriga till Lunds kommun efter att dessa beviljats uppehållstillstånd. Dessutom har och ca 

1600 personer bosatt sig i kommunen under sin asylprövning (EBO). Därutöver har kommunen 

tagit emot 361 ensamkommande barn. Eftersom de är under 18 år bor de till en början inte i 

egna bostäder utan i hem för vård och boende s.k HBV-hem. Invandringen av flyktingar och 

ensamkommande barn väntas uppgå till 250 personer om året de kommande två åren. 

 

Kvinnor i behov av skyddat boende 

Inom denna grupp finns sannolikt ett stort mörkertal vilket gör det svårt att bestämma gruppens 

storlek. Våldsutsatta kvinnor med missbruks-och beroendeproblematik som inte fångas upp av 

socialtjänsten riskerar därför att inte få tillgång till stöd och hjälp utifrån sitt skyddsbehov. 

Stödet kan exempelvis vara långvariga boendelösningar. Socialstyrelsen bedömer att stöd och -

insatser till våldsutsatta kvinnor i missbruk och beroende behöver utvecklas.  

  

I det stora hela utgör de undersökta grupperna en mindre del av Lunds alla invånare. 

Kommunens behov av stödlägenheter för personer som har rätt till bistånd enligt 

socialtjänstlagen bedöms vara ca 60 – 70 lägenheter per år för åren 2021-2023.  

 

Grupper i behov av anpassade bostäder  

Äldre 80+ år 
Prognosen för åldersgruppen 80+ år visar på en årlig ökning med mellan 190-450 individer för 

perioden 2020 till 2030. Idag har 15 % av åldersgruppen ett beslut om särskilt permanent 

boende. Om andelen antas vara densamma under de kommande tio åren motsvarar detta ett 

teoretiskt bostadsbehov om cirka 50 specialbostäder per år. Om behovet istället beräknas 

utifrån hur stor andel som idag bor i en specialbostad (7 %) behövs 25 bostäder per år.  

 

Behovet av fler särskilda boenden ökar under hela prognosperioden, främst i början. 

Äldreboenden behövs men för denna grupp rekommenderas även proaktiva insatser för att 

uppmuntra fler att flytta innan behovet av särskilt boende behövs. Det kan handla om att skapa 

attraktiva livsmiljöer i moderna flerbostadshus i bra lägen för äldre. Det kan även handla om 

riktad information kring flytt möjligheter, kringtjänster och attraktiva erbjudanden som får 

gruppen att ta steget. 
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Ett exempel på det är mellanboende som är en bostadsform som riktar sig till den äldre 

befolkningen i samhället. Det är bostäder på marknaden och inte specialbostäder som 

kommunen förvaltar. Upplåtelseformen på mellanboende kan skilja sig och även utformningen 

kan se olika ut. Ett mellanboende syftar till att ge äldre personer en bostad som är trygg, har hög 

tillgänglighet och har ett läge nära apotek, affärer med mera. Mellanboende kan rikta sig till 55+, 

70+, de kan ha trygghetsvärdar som hjälper de boende med enkla vardagssysslor och har ofta en 

gemensamhetslokal för att minska risken för ensamhet i boendet. 

 

Studenter 
Studenter är en viktig målgrupp för kommunen, både sett till att kommunen ska fortsätta 

attrahera dem och för att möjliggöra för att bo kvar och minska utflyttningen i åldrarna 25-29 år.  

 

Bostadssituationen för studenter bedöms idag som ganska god. Det relativa utbudet av 

studentbostäder uppgår i nuläge till 75 % av antalet studerande mellan 20-29 år. Att höja denna 

andel och istället kunna erbjuda 80 % av målgruppen en studentbostad skulle kräva ytterligare 

730 bostäder fram till 2030. Behovet framöver väntas öka proportionerligt med utökade 

utbildningsplatser. Dessutom leder en eventuell lågkonjunktur sannolikt också till fler 

studerande. Om antalet studerande ökar med 5 % per år beräknas efterfrågan av student-

bostäder öka med drygt 1 500 bostäder under de kommande tio åren. För att en större andel 

av studenterna ska kunna erbjudas en studentbostad och förutsatt att antalet studenter ökar  

på grund av konjunkturen beräknas den årliga byggtakten för att möta efterfrågan till drygt  

200 studentbostäder. Studenter kan även ha bostad på den vanliga marknaden. 

 

Byggandet av studentbostäder har varit lyckosamt. Framöver bör prioritet vara att fortsätta 

bygga bostäder för studenter i attraktiva lägen. 

 

Personer med funktionsnedsättning 
Idag finns det 400 personer som bor i boendeformer utifrån lag om stöd och service till  

vissa funktionshindrade (LSS). Bedömningen är att det råder viss brist på gruppboenden. 

Prognosen för antal personer som är i behov av särskilt boende följer samma utveckling  

som befolkningsprognosen i stort. Därmed bör bostäder inom LSS tillföras i samma takt.  

 

Ofrivilligt hemmaboende unga vuxna 
2019 bodde 1 350 personer i åldrarna 25-39 år tillsammans med en eller två av sina föräldrar. 

Det är cirka 5 % av det totala antalet individer i dessa åldrar. Sammantaget visar statistiken att 

ökningen av hemmaboende unga vuxna har avtagit det senaste året i Lund. Ett prioriterat 

byggande av mindre lägenhetstyper och hyresrätter kan anses ha bidragit till detta och kan  

på sikt förbättra förutsättningarna ytterligare för gruppen.  

 

Underskott på bostäder, eventuella konsekvenser 

Underskott på bostäder påverkar särskilt nya hushåll på bostadsmarknaden och hushåll med 

lägre inkomster. Underskott på bostäder kan få negativa konsekvenser för arbetsmarknaden. 

Möjligheten att rekrytera kompetens till offentlig förvaltning samt till små och stora företag kan  
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påverkas, vilket i sin tur kan påverka kommunens utvecklingsmöjlighet såväl ur välfärds- som 

tillväxtperspektiv. 

 

Tillgängligheten till bostäder kan ökas om det befintliga beståndet utnyttjas bättre. Insatser som 

utvecklar det befintliga beståndet för dagens och framtida bostadsbehov är lika viktigt som att 

bygga nya bostäder. 

 

Kommande målgrupper för bostäder och flyttkedjor 

Generellt sett bedöms de stora kommande målgrupperna för bostäder vara: 

Unga vuxna          Barnfamiljer         Äldre.  

 

Bostadsbehovet styrs främst av personers livsfaser. Vilka möjligheter och preferenser  

individen har för bostaden styrs av ekonomi, livsstil, intressen och personlighet.  

Vissa gemensamma beteendemönster går att förutspå. Exempelvis befinner sig rekord-

generationen 90-talister i en familjebildande livsfas och kommer att efterfråga småhus  

och större lägenheter de närmaste åren samtidigt som de inte haft samma möjlighet till en 

”bostadskarriär”	som	tidigare	generationer. Samtidigt bor många äldre kvar i sina småhus. Det 

finns också tecken på att 60-talister i högre grad lämnar villan lite tidigare.  

 

Ett sätt att möta behoven och efterfrågan kan vara att skapa anpassade boende för äldre, skapa 

möjligheter för gruppen 55+ att lämna villan samtidigt som prisvärda boenden för barnfamiljer 

utvecklas.  

 

Hösten 2019 genomfördes en enkätundersökning i syfte att undersöka vad seniorer i Lunds 

kommun tror och önskar om sitt framtida boende. Resultaten visar att nästan 50 % av de som 

idag bor i villa önskar en boendeform som är mer anpassad för seniorer. Undersökningen visar 

också bland annat att seniorer vill bo med andra seniorer för att få social samvaro och trygghet, 

att det är viktigt med gångavstånd till butik, kollektivtrafik och vårdcentral, att det är nära till 

parkområde samt att boendet ligger i markplan eller att det finns tillgång till hiss. 

 

För att kunna tillgodose alla målgruppers behov och efterfrågan är det av stor vikt att arbeta 

med rörligheten inom befintligt bostadsbestånd; att möjliggöra och underlätta en flytt från villan 

till ett bättre anpassat boende och således möjliggöra generationsskiftet i villabebyggelsen. Om 

barnfamiljer är målgrupp för nyproducerade flerbostadshus gäller det att möjliggöra för 

lägeskvaliteter som, likt villabebyggelsen, tilltalar målgruppen och uppfyller dess behov av 

trygghet, grönt och lekmiljöer. 
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Framtida utmaningar på bostadsmarknaden i Lunds kommun 
Bostaden är grundläggande för arbete, utbildning och hälsa för individen. På en väl fungerande 

bostadsmarknad finner hushållen en bostad som motsvarar behov och efterfrågan. Några 

utmaningar som Lunds kommun har för att nå en väl fungerande bostadsmarknad kommer att 

vara: 

 att minska hemlöshet 

 att hushålla med jordbruksmark och samtidigt erbjuda boendeformer som är attraktiva  

och tillgängliga för olika målgrupper, till exempel unga vuxna, barnfamiljer och äldre. 

 att öka rörligheten på bostadsmarknaden så att det befintliga beståndet kan användas 

mer effektivt 

 att minska marknadsglappet mellan efterfrågan och behov i de östra tätorterna.  

 

Framtida utmaningar ur ett kommunalekonomiskt perspektiv 
Den demografiska utvecklingen påverkar såväl bostadsbehovet som behovet av 

verksamhetslokaler. Efterfrågan på kommunal service är som störst i åldersgrupperna 0-19 år 

respektive 65 år och äldre. Att dessa grupper ökar i relation till åldersgruppen 20-64 innebär att 

försörjningskvoten ökar, dvs att färre ska försörja fler. Den demografiska förändringen innebär 

att kostnaderna för kommunens verksamheter ökar snabbare än skatteintäkter och generella 

statsbidrag om verksamheten bedrivs på samma sätt som idag. Det kommer också att innebära 

stora behov av investeringar samt betydande svårigheter att försörja framtidens verksamheter 

med personal. Utmaningen är inte unik för Lund utan återspeglar många kommuners situation 

framöver. 
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3. Bostadspolitiska 

målsättningar för Lunds 

kommun 
 

Kommunstyrelsen har lagt fast inriktning för arbetet med Bostadspolitiskt program, 

Utbyggnadsplan 2030 samt Markpolicy för Lunds kommun (Kommunstyrelsens beslut § 208, 

2020-06-10). De tre dokumenten ska vara samspelande och utgångspunkt ska tas i sex 

övergripande inriktningar; 

 Hållbarhet i fokus  

 Trivsamma miljöer  

 Möta efterfrågan 

 Mångfald i utbudet  

 Bygg färdigt  

 Lokal och regional hänsyn.  

 

I direktivet bryts inriktningarna ner ytterligare och kortfattat ligger fokus på ekonomisk, social 

och ekologisk hållbarhet, där mark för bebyggelse ska utnyttjas effektivt och i strategiska lägen 

där bland annat investering för samhällsservice redan är genomförd. Bebyggelsen ska erbjuda 

ett varierat utbud av bostäder och verk-samhetsmark som samtidigt möter efterfrågan som 

finns i kommunen. En utbyggnadstakt motsvarande i snitt 800 nya färdig-ställda bostäder 

årligen sett över en femårsperiod ska eftersträvas. 

 

Utgångspunkter för de bostadspolitiska 

målen 
Lunds bostadspolitiska målsättningar bygger på politiska direktiv som nämnts ovan samt 

lagstiftning, en analys av bostadsmarknaden i Lunds kommun och relevanta kommunala, 

regionala och nationella planer, program och mål. Sju mål inom tre målområden ska tillsammans 

bidra till ett effektivt och samordnat arbete med bostadsförsörjning och bostadsplanering i 

Lunds kommun.  

 

Kommunens insatser och framtida planerade åtgärder för att nå de bostadspolitiska 

målsättningarna beskrivs i kapitel fyra. 
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Utmaningar på bostadsmarknaden 
 

Lunds stad och övriga tätorter har olika förutsättningar. Marknadsdjupet d.v.s. hur många 

bostäder man kan bygga med stöd i efterfrågan är lägre i tätorterna utanför Lunds stad. Det kan 

förändras genom insatser som ger fler en ekonomisk möjlighet att hyra och äga en ny bostad, 

ökad rörlighet, flyttfrekvens och målgruppsanpassad nyproduktion.  

 

En del av underskottet på bostäder kan mötas genom att det befintliga beståndet utnyttjas 

bättre. Insatser som utvecklar det befintliga beståndet för dagens och framtida bostadsbehov är 

viktigt. Det kan till exempel handla om byggnation av bostäder för seniorer eller insatser i 

befintliga områden så att fler vill eller kan flytta från villan. 

 

Stora kommande målgrupper för bostäder bedöms vara unga vuxna, barnfamiljer och äldre.  

Särskilda grupper som har svårt att ta sig in på den ordinarie bostadsmarknaden är exempelvis 

personer som lever i akut hemlöshet, hushåll med låg betalningsförmåga, nyanlända personer 

och kvinnor i behov av skyddat boende samt ofrivilligt hemmaboende unga vuxna. Dessa 

grupper är förhållandevis små men kräver ofta riktat och anpassat stöd för att ge önskad effekt.  

 

LUNDS KOMMUNS BOSTADSPOLITISKA MÅL 

TRIVSAMMA MILJÖER 

 I Lunds kommun ska det finnas attraktiva, trygga och trivsamma  

boendemiljöer för alla.  

 God livskvalitet ska skapas genom tillgång till parker, gröna stråk och 

samhällsservice.  

MÅNGFALD I UTBUDET 

 I Lunds kommun ska det finnas en mångfald av olika bostadstyper och  

upplåtelseformer, i staden, stadsdelarna och i tätorterna. 

 Samarbeten ska ske med olika aktörer för att skapa mångfald i utbudet, möta 

behov och efterfrågan av bostäder samt ge goda förutsättningar för näringslivet. 

HÅLLBARHET 

 Fler ska ha råd och möjlighet att bo i Lund. I planeringsprocessen ska 

bostadsbehov hos äldre, studenter, ungdomar och socialt utsatta grupper särskilt 

uppmärksammas.  

 Lunds kommuns rådighet över fysisk planering och utveckling ska öka  

genom god planberedskap och strategiska markförvärv. 

 Lunds kommun ska genom innovativa projekt och med en klok förtätning 

i kollektivtrafiknära lägen bidra till hållbarhet. 
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Grupper i behov av anpassade bostäder är äldre 80+ år, studenter och personer med 

funktionsnedsättning. 

 

Bostaden är grundläggande för arbete, utbildning och hälsa för individen. På en väl fungerande 

bostadsmarknad finner hushållen en bostad som motsvarar behov och efterfrågan. 

 

Några utmaningar som Lunds kommun har för att nå en väl fungerande bostadsmarknad  

bedöms vara: 

 att hushålla med jordbruksmark, 

 att erbjuda boendeformer som är attraktiva och tillgängliga för alla exempelvis unga 

vuxna, barnfamiljer, äldre och socialt utsatta grupper, 

 att hantera intressekonflikter vid förtätning i befintliga områden, 

 att öka rörligheten på bostadsmarknaden så att det befintliga beståndet kan användas 

mer effektivt, 

 att minska skillnaden mellan efterfrågan och behov i de östra tätorterna (hänvisning till 

avsnitt 2. Bostadsmarknaden i Lund, Marknadsdjup/efterfrågan) 

 

Mer ingående beskrivning av bostadsmarknaden finns i kapitel 2. 
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4. Lunds kommuns insatser för 

bostadsförsörjning 

Ansvar, roller och insatser 
 

Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar riktlinjer för bostadsförsörjningen varje mandatperiod. Förändras 

förutsättningarna för de antagna riktlinjerna ska nya riktlinjer upprättas och antas av 

kommunfullmäktige. 

 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen leder och samordnar den kommunala verksamheten. Kommunstyrelsen har 

enligt kommunallagen en särskild uppsiktsplikt över nämndernas verksamhet, men också över 

de kommunala bolagen så som LKF. Kommunstyrelsen har därigenom ansvar för hela 

kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen arbetar till största delen 

med övergripande planering och förutsättningar för kommunens verksamheter.  

 

I frågor om försäljning av mark till en köpeskilling över vissa beloppsgränser krävs beslut i 

kommunstyrelsen.  

 

Tekniska nämnden 

Tekniska nämnden markanvisar och säljer kommunal mark till byggaktörer som uppför 

bostäder. Ambitioner, beskrivning av och riktlinjer för detta arbete återfinns i kommunens 

Markpolicy. Det egna markinnehavet används till att tillgodose bland annat de bostadspolitiska 

målsättningarna. 

 

Byggnadsnämnden 

Byggnadsnämnden tar fram förslag till översiktsplan för kommunen. I översiktsplanen ska det 

framgå hur kommunen avser att tillgodose det långsiktiga behovet av bostäder. 

Byggnadsnämnden detaljplanelägger mark för bostäder. I detaljplaneprocessen görs en 

bedömning av vilken bebyggelse för bostäder som är lämplig. I processen ska det även klargöras 

om kommunen har behov av mark till kommunala verksamheter, till exempel särskilda boenden, 

och om det kan lösas inom området. 

 

Socialnämnden 

Socialnämnden ger social förtur till bostad genom Lunds kommuns fastighets AB (LKF), utfärdar 

hyresgarantier, arbetar med vräkningsförebyggande arbete och tillhandahåller stödlägenheter 

(genom serviceförvaltningen) som ett bistånd till personer som står utanför den ordinarie 

bostadsmarknaden och har ett behov av stöd för att få och behålla en bostad. 
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Socialnämnden har det yttersta ansvaret när det gäller den akuta hemlösheten som kan drabba 

alla. 

 

Vård och omsorgsnämnden 

Vård och omsorgsnämnden ansvarar för behov avseende äldreboenden och LSS-boenden. 

Äldreboenden och LSS-boenden har historiskt sett till största delen byggts, ägts och hyrts ut till 

kommunen via LKF. Bakgrunden till det är bland annat ett politiskt beslut i Kommunfullmäktige 

2004-06-18 § 66 kring ansvarsfördelning avseende äldreboende mellan Servicenämnden, Lunds 

kommuns Fastighets AB (LKF) och Vård- och omsorgsnämnden. Av beslutet framgår att i de fall 

kommunen uppför bostäder och särskilt boende för äldre ska LKF vara kommunens huvudaktör. 

Endast i undantagsfall ska Servicenämnden svara för sådant boende. Samarbetet har på senare 

tid utökats med Servicenämnden genom planering och byggnation av framtida LSS-boenden. 

Fördelning av lägenheter sker via Vård- och omsorgsnämnden som hyr ut lägenheter i andra 

hand till brukare. I hyresavtalen står det att hyresgästen har rätt att bo i lägenheten som längst 

så länge myndighetsbeslutet om beviljad LSS-insats finns kvar. Om beslutet omprövas och 

hyresgästen inte längre har rätt till insats om personalstöd så upphör också hyresavtalet att 

gälla.  

 

Servicenämnden 

Servicenämnden bygger och förvaltar gruppbostäder för målgrupper enligt socialtjänstlagen, 

hälso- och sjukvårdslagen och lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade.  

 

Servicenämnden förvaltar bostäder som ägs av kommunen och hyr in lägenheter från externa 

fastighetsägare. Uthyrning av bostäder på tidsbegränsade hyreskontrakt hanteras. Uthyrningen 

styrs av den lagstiftning som ålägger kommunen att tillhandahålla bostad. 

 

Målgrupperna är nyanlända personer anvisade från Migrationsverket efter beslut om 

uppehållstillstånd samt personer med biståndsbeslut från Socialnämnden. Bostadsbeståndet 

utgörs av egenägda och inhyrda objekt. Servicenämnden agerar i funktionen som hyresvärd och 

ansvarar för att kommunen hanterar uthyrning i enlighet med hyreslagen (12 kap Jordabalk 

(1970:994)).  

 

Övergångslägenheter, inhyrda 
Personer med biståndsbeslut från socialnämnden hyr en stödlägenhet på ett 

andrahandskontrakt med kommunen som hyresvärd. Målsättningen är att kunna ta över sin 

bostad på ett förstahandskontrakt.  

 

Genomgångslägenheter, kommunen äger 
Genomgångsbostäder som hyrs ut till kommunens målgrupper på tidsbegränsade hyresavtal. 

Sådan bostad kan aldrig tas över eller bli permanent. 
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Lunds kommun fastighets AB (LKF) 

Lunds Kommuns Fastighets AB (LKF) ska enligt gällande ägardirektiv erbjuda 

kommuninvånarna bostäder med god kvalitet i god miljö till rimlig hyra samt bidra till att 

planering och byggande anpassas till efterfrågan. LKF ska i samverkan med kommunen 

medverka till att tillgodose bostadsbehovet i kommunen och förbinder sig att träffa avtal om att 

tillhandahålla bostadslägenheter till kommunens förtursbehov.  

 

LKF ska administrera en kö för bostadssökande och erbjuda bostadslägenheter med 

utgångspunkt från kötid. Personer med anknytning till Lunds kommun ska prioriteras. Bolagets 

befintliga bostadshyresgäster ska kunna prioriteras före utomstående sökande. LKF ska även 

erbjuda sina hyresgäster möjlighet till boinflytande. 

 

LKF ska drivas enligt affärsmässiga principer. 

 

Framtida åtgärder  
 

Utöver kommunens nuvarande arbete med insatser för att nå de bostadspolitiska målen föreslås 

åtgärder som förväntas kunna stärka effekterna av kommunens samlade arbete med  

bostadsförsörjning.  

 

Åtgärderna beskrivs nedan, uppdelat på de tre målområden, Trivsamma miljöer, Mångfald i 

utbudet och Hållbarhet, som presenterades inledningsvis och med förslag på ansvarig nämnd. 

Tidshorisonten för genomförandet av åtgärderna varierar och medan vissa åtgärder är att 

betrakta som punktinsatser är andra av mer strukturell karaktär som kräver ett löpande 

utvecklingsarbete i berörda nämnder. Samverkan med olika aktörer är en nyckelfaktor i de 

sammanhang där det är möjligt, och uppmuntras.  

 

Åtgärd Bostadspolitiska mål Nämnd* 

 Trivsamma 

miljöer 

Mångfald 

i utbudet 

Hållbarhet  

Initiera diskussioner om förvärv av mark i 
syfte att skapa kloka förtätningsprojekt.  

x  x TN 

I syfte att öka konkurrensen och underlätta 
för nya aktörer på bostadsmarknaden ska 
kommunen ta fram detaljplaner, 
markanvisningar och byggrätter som är 
anpassade för mindre byggaktörers villkor.  

 x  BN,TN 

Kommunen ska stimulera tillkomsten av 
attraktiva bostäder med god tillgänglighet  
för äldre, exempelvis trygghetsbostäder.  
Det bidrar till ökad rörlighet på bostads- 
marknaden och skapar flyttkedjor som kan 
bidra till effektivare användning av befintligt 
bostadsbestånd.  

x x x TN 
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Kommunen ska ta initiativ till aktiviteter som 
syftar till att få fram attraktiva och  
kostnadseffektiva bostäder i de östra 
tätorterna och därmed öka marknadsdjup 
/efterfrågan.  

x x  BN,TN 

Så länge det finns ett uppdämt bostadsbehov i 
Lunds kommun ska kommunen genom god 
mark- respektive detaljplaneberedskap ge 
förutsättningar för att det färdigställs minst 
800 bostäder per år. När bostadsmarknaden är 
i balans ska kommunen ge förutsättningar för 
ett byggande i nivå med det behov som 
befolkningstillväxt enligt kommunens 
befolkningsprognos innebär.  

 x x BN, 

TN 

Kommunen ska utveckla en sammanhållen 
samhällsbyggnadsprocess som bland annat 
innebär att prioritering av kommunens arbete 
med detaljplaner och projekt kan ske  
på ett strukturerat sätt. Utgångspunkten är att 
Lunds kommun genom en aktiv markpolitik och 
en god planberedskap ska skapa 
förutsättningar för ett bostadsbyggande som 
möter behoven som befolknings-utvecklingen 
medför och som svarar mot olika gruppers 
behov och efterfrågan, se bostadspolitiska mål.  

x x x KS, 

BN, 

TN 

Kommunen ska utreda möjligheter att 
kombinera SÄBO och förskola i samma 
byggnad/projekt. [VoON]med förskola  
i bottenvåningen och SÄBO ovanför.   

  x VoON 

I samband med alla större markanvisningar ska 
kommunen undersöka behovet av LSS-
bostäder och ha dialog med byggaktör om 
detta.   

 x x TN, 

VoON 

Kommunen ska förtydliga LKF:s roll när det 
gäller gruppbostäder och äldreboenden åt 
Vård- och omsorgsnämnden.  

 x x SN, 

VoON 

Vid direktanvisning ska kommunen stödja 
projekt som är särskilt hållbara ur 
miljömässiga, ekonomiska, eller bostadssociala 
aspekter och som ligger i linje med 
kommunens bostadspolitiska målsättningar.  

x x x TN 

LKF och Lunds kommun ska samarbeta för att 
skapa en tydlighet kring den årliga planeringen 
och tilldelningen av bostäder från LKF för 
kommunens interna behov. 

 x x SN, 

SocN 

Markanvisningar kan användas som styrmedel 
för att fastighetsägare ska godkänna 
försörjningsstöd som inkomst och på sikt kunna 
erbjuda kommunens andrahands- 
hyresgäst ett eget hyreskontrakt.  

 x x SN 

*BN: Byggnadsnämnden, SN: Servicenämnden, SocN: Socialnämnden, TN: Tekniska nämnden, VoON: Vård- och 

omsorgsnämnden 
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5. Lagar, planer och program  
 

Lagstiftning 
Lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar  

Varje kommun ska anta riktlinjer för att planera för bostadsförsörjningen i kommunen. Syftet  

är att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och att främja att ända- 

målsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs. I riktlinjerna ska hänsyn 

tas till nationella och regionala utvecklingsperspektiv och de ska samspela med tillämpningen  

av ett flertal övriga lagar, bland annat Plan- och bygglagen (2010:900), Socialtjänstlagen 

(2001:453), Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrande (LSS) (1993:387) samt 

lagen om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning(2016:38). När riktlinjer för 

bostadsförsörjningen tas fram ska kommunen samråda med berörda kommuner, med regionen 

och med länsstyrelsen. Slutsatserna i riktlinjerna ska inarbetas i den kommunala 

översiktsplanen. 

 

Socialtjänstlagen 

Av socialtjänstlagen (2001:45) framgår att en person som inte själv kan tillgodose sina behov, 

eller få dem tillgodosedda på annat sätt, har rätt till försörjningsstöd som bland annat ska täcka 

skäliga kostnader för boende. Målgrupperna kan avse personer inom missbruksrehabilitering, 

våldsutsatta, ekonomisk utsatta och människor med familjeproblematik. Utöver detta ålägger 

socialtjänstlagen också kommunen ett ansvar att inrätta särskilda boendeformer för service och 

omvårdnad för äldre samt för fysiskt och psykiskt funktionsnedsatta med behov av särskilt stöd. 

 

Socialnämnden har inte ansvar för kommunens bostadsförsörjning. Socialnämnden ska främja 

den enskildes rätt till arbete, bostad och utbildning. Det innebär inte att socialnämnden har en 

skyldighet enligt lag att tillgodose behovet av bostad till bostadslösa i allmänhet som kan bero 

på bostadsbrist i kommunen. I särskilda situationer kan socialnämnden ha en skyldighet att 

bistå med hjälp att hitta bostad när en person är helt bostadslös och/eller har speciella 

svårigheter att på egen hand skaffa bostad på den ordinarie bostadsmarknaden.  

 

Äldreomsorgen är huvudsakligen kommunens ansvar och regleras i Socialtjänstlagen. 

Socialtjänstlagen säger att när behovet av omvårdnad eller kraven på trygghet och säkerhet inte 

längre kan tillgodoses i det egna hemmet bör det finnas möjlighet att flytta till särskilt boende. 

Först när det inte längre är möjligt att tillgodose behoven i det ordinära boendet, föreligger rätt 

till bistånd i form av permanent lägenhet i särskilt boende. Behoven ska vara av omfattande och 

varaktig karaktär och det ska finnas ett behov av närhet till personal dygnet runt. 

 

En översyn av socialtjänstlagen har gjorts och i utredningen Framtidens socialtjänst redovisas 

ett antal slutsatser som kan komma att få betydelse för arbetet med bostadsförsörjning de 

kommande åren.  
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Lag (1993: 387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 

Lagen är en rättighetslag som finns till för personer inom någon av följande tre personkretsar: 

 

1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd. 

2. med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada 

 i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom. 

3. med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror  

på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga 

livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service. 

 

Ansvaret för att utföra insatsen om LSS-bostad ligger på kommunen och de insatser som berör 

bostäder är: 

 boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller ungdomar som  

behöver bo utanför föräldrahemmet. 

 bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna. 

 

Lag (2016: 38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för  
bosättning 
Lagen reglerar kommunernas skyldighet att ta emot och bosätta nyanlända personer som  

beviljats uppehållstillstånd och därefter anvisats av Migrationsverket. 

 

Kommunala, regionala och nationella mål,  

planer och program 
 

Kommunen ska i sitt arbete med bostadsförsörjning ta hänsyn till relevanta nationella och  

regionala mål, planer och program som har betydelse. Nedan följer en beskrivning av styr- 

dokument med mera som påverkar Lunds kommuns arbete med bostadsförsörjning.  

 

Utbyggnadsplan 2030 

Utbyggnadsplanen 2030 innebär en prioritering av översiktsplan 2040. Underlag för prioritering 

av utbyggnaden i kommunen är bland annat bostadspolitiska målsättningar, ekonomiska 

konsekvenser och eventuella investeringsbehov. 

 

Markpolicy 

Markpolicyn ska svara mot krav som ställs i lagstiftningen: SFS 2014:899 Lag om riktlinjer för 

kommunala markanvisningar och SFS 2014:9009 och Lag om ändring i plan- och bygglagen 

(2010:900) 6 kap 39§ (angående riktlinjer för exploateringsavtal). Markpolicyn ska innehålla 

kommunens riktlinjer för exploateringsavtal och markanvisningar. Här ska även kommunens 

markstrategi finnas som visar hur kommunen arbetar med sin markreserv och vilka principer 

som gäller för förvärv av nya fastigheter.  
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Markpolicyn kan ses som ett av flera verktyg som kommunen har för att uppfylla de 

bostadspolitiska målen och för att genomföra utbyggnad enligt utbyggnadsplan 2030.  

 

Lunds kommuns översiktsplan 

I översiktsplanen redogör kommunen för hur mark, vatten och existerande stadsmiljö ska 

användas, bevaras och utvecklas på längre sikt. Översiktsplanen ger en god överblick över hur 

planering bidrar till förändring av övergripande strukturer och tydliggör kommunens syn på 

framtida utveckling. Planen är inte juridiskt bindande men ett viktigt och strategiskt dokument 

som ger vägledning i frågor som rör hela kommunens utveckling.  

 

Med stöd i översiktsplanen kan kommunen planera för långsiktigt hållbar utveckling och goda 

villkor för invånare, näringsliv och besökare i hela kommunen. Kommunens nuvarande 

översiktsplan antogs 2018 och slår fast att Lund ska bli tätare, grönare och växa inifrån och ut. 

Översiktsplanen vägleder också var framtida bostadsutveckling kan och bör möjliggöras.  

Enligt gällande plan ska det fram till 2040 möjliggöras för byggnation av 26 000 nya bostäder i 

kommunens olika delar, främst genom förtätning i både centralorten och tätorterna. 

 

Lunds kommuns program för social hållbarhet 

Lunds program för social hållbarhet utgör tillsammans med program för ekologisk hållbarhet 

(LundaEko) samt kommande näringslivsprogram kommunens övergripande styrning för ett 

systematiskt arbete med hållbar utveckling. Syftet med program för social hållbarhet är att 

skapa jämlika livsvillkor och förverkliga mänskliga rättigheter för alla som bor och verkar i Lund 

– ett Lund för alla.  

 

Program för social hållbarhet har sex prioriterade områden varav ett har koppling till boende, 

nämligen	”Boende	och	närmiljö”.	 

 

Utgångspunkten för hur social hållbarhet kopplar till en hållbar stadsutveckling är frågan om 

hur den fysiska miljön i kommunen kan stärka en jämlik, trygg och attraktiv livsmiljö. Hur städer 

och bostadsområden är utformade påverkar hur vi arbetar, lever, umgås och förflyttar oss. 

Bostaden är en viktig plats för återhämtning, vila och rekreation. Den som inte har rimligt goda 

boendeförhållanden har svårt att klara övriga delar av livet, såsom till exempel utbildning och 

arbete, vilka i sin tur har stor betydelse för hälsan. 

 

Goda boendemiljöer har tillgång till grönområden, platser för fysisk aktivitet och rekreation, 

utbildning, service, kommunikationer och kultur. Det innebär samtidigt miljöer fria från 

hälsoskadliga faktorer som buller och dålig luftkvalitet. Miljöer som stimulerar till möten och 

sociala sammanhang skapar även förutsättningar för en ökad upplevd trygghet. Hållbar 

stadsutveckling kan bidra till att bygga bort segregation och strukturella skillnader inom och 

mellan grupper och olika delar av staden.  
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Lunds program för ekologisk hållbarhet (LundaEko) 

Lunds kommun har ambitiösa mål och arbetar systematiskt för en hållbar utveckling. Den 

övergripande styrningen utgörs av Lunds program för ekologisk hållbarhet (LundaEko) 

tillsammans med Lunds program för social hållbarhet. LundaEko syftar till att skapa ett 

resurseffektivt samhälle där ekosystemen och dess funktioner långsiktigt bibehålls och 

planetens gränser inte överskrids. LundaEko omfattar både den kommunala organisationen 

(kommunkoncernen) och Lund som geografiskt område och bygger på Agenda 2030 och 

Sveriges miljökvalitetsmål.  

 

Näringslivsprogram 

Kommunen utarbetar under 2020/2021 ett näringslivsprogram som ska vara ett strategiskt 

dokument vars syfte är att ta ut riktningen för kommunens näringslivsfrågor och bidra till 

ekonomisk hållbarhet. Näringslivsprogrammet ska ta hänsyn till Lunds diversifierade näringsliv, 

såväl vad det gäller företagens storlek, inriktning samt var de är lokaliserade geografiskt i 

kommunen. Det ska ge svar på hur kommunen ska skapa goda förutsättningar för att starta, 

driva, utveckla och etablera företag.  

 

Regionala mål och planer 

Strategier för flerkärniga Skåne 

Region Skåne har inom ramen för Strategier för det flerkärniga Skåne samlat en strukturbild och 

gemensamma strategier för hållbara fysiska strukturer i Skåne. Fem särskilda strategier har 

arbetats fram med syfte att fungera som gemensamma utgångspunkter för de skånska 

kommunernas fysiska planering:  

 

 Satsa på Skånes tillväxtmotorer och regionala kärnor och utveckla den flerkärniga  

ortstrukturen 

 Stärka tillgängligheten och binda samman Skåne 

 Växa effektivt med balanserad och hållbar markanvändning 

 Skapa socialt hållbara, attraktiva orter och miljöer som erbjuder hög livskvalitet 

 Stärka Skånes relation inom Öresundsregionen, södra Sverige och södra Östersjön 

 

Regionplan 2022 

Från och med 2019 har Region Skåne ett uppdrag att ta fram en regionplan. Planen ska bland 

annat ange grunddragen för användning av mark- och vattenområden, redogöra för riktlinjer  

av bebyggelse och byggnadsverk som har betydelse för länet samt ge vägledning för beslut om 

översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser. Den är också tänkt som ett stöd i de 

skånska kommunernas mellankommunala och regionala fysiska planeringsfrågor och kan 

möjliggöra ett samlat regionalt grepp kring frågor som bostadsförsörjning, klimatpåverkan och 

övergripande infrastrukturfrågor. Målsättningen är att den första regionplanen ska gälla från 

och med 2022.   
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Malmö-Lundregionen 

Malmö-Lundregionen är ett samarbete mellan kommunerna i sydvästra Skåne. Tillsammans tar 

Malmö-Lundregionen fram övergripande strategier, lyfter upp hela regionens styrkor och bredd 

och samarbetar i praktiska frågor. Prioriterade utvecklingsområden är fysisk planering och 

infrastruktur, arbetsmarknads- och utbildningsfrågor samt näringslivsfrågor. 

 

Nationella mål för boende och byggande 

Politiken för bostadsmarknad och byggande hänger samman med de nationella målen för 

demografi och ekonomi. 

 

Det övergripande nationella målet för samhällsplanering, bostadsmarknad, byggande och 

lantmäteriverksamhet är att ge alla människor i alla delar av landet en ur social synpunkt god 

livsmiljö där långsiktigt god hushållning med naturresurser och energi främjas samt där 

bostadsbyggande och ekonomisk utveckling underlättas. Målet är också långsiktigt väl 

fungerande bostadsmarknader där konsumenternas efterfrågan möter ett utbud av bostäder 

som svarar mot behoven.  

Boverket har inte gjort någon ny behovsberäkning under 2020, men utifrån de indikatorer som 

publicerades i juni 2020 görs bedömningen att det årliga byggbehovet under perioden 2020–

2027 sannolikt överstiger 65 000 bostäder i genomsnitt.  

 

Transportplaneringen, regionen och staten (NTI och RTI) 

Ett välfungerande och hållbart transportsystem är avgörande för en integrerad bostads- och 

arbetsmarknad, näringslivets utveckling samt nödvändigt för en hållbar utveckling. Regeringens 

nationella transportplan och den regionala infrastrukturplanen som har tagits fram av Region 

Skåne på uppdrag av regeringen visar vilka investeringar, i järnvägsnätet och i det statliga 

vägnätet, som ska göras i Skåne 2018-2029.  

 

Sverigeförhandlingen 

Lunds kommun har i samband med Sverigeförhandlingen tecknat ramavtal med staten avseende 

tillgänglighet i storstäderna samt bostadsbyggande. Ramavtalen innebär i korthet att kommunen 

i utbyte mot ett centralt stationsläge för nya stambanan, statlig medfinansiering av utbyggnad av 

infrastruktur för kollektivtrafik och cykel, åtar sig att genom egen försorg eller annan markägare 

/entreprenör fram till 2035 uppföra 15 000 bostäder inom områden som påverkas av den ökade 

tillgängligheten i kommunen. 

 

  

2486 ( 2864 )



28 
 

6. Hur kommunen kan påverka 

bostadsmarknaden 
 

Kommunen samspelar med en rad aktörer inom den privata sektorn på bostadsmarknaden, 

bland annat fastighetsägare, byggaktörer och banker. Marknadens aktörer påverkar exempelvis 

utbud, prisnivåer för äganderätter och bostadsrätter, hyresnivåer och förutsättningar och 

möjligheter för lån till sin bostad samt inkomstkrav vid tecknande av hyreskontrakt med mera. 

För att öka antalet bostäder krävs ett intresse från marknadens olika aktörer. I detta avsnitt 

beskrivs kommunens möjlighet att påverka utbudet av nya bostäder.  

 

Kommunen bygger och äger i allmänhet inte bostäder själv utan skapar förutsättningar för 

byggnation och förmedling av bostäder. De verktyg som kommunen kan använda för att påverka 

bostadsmarknaden är bland annat fysisk planering, markpolitik, allmännyttan, bostads-

förmedling, förturer, hyresgarantier, stödlägenheter och tomtkö. Vissa av verktygen skapar 

förutsättningar för nybyggnation och vissa påverkar tillgänglighet till andrahandsmarknaden.  

 

Kommunens verktyg 
Fysisk planering 

Bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet är ett allmänt intresse i plan- och 

bygglagen. Kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen ska vara vägledande vid 

användningen av lagen och utgöra ett underlag för bland annat översiktsplaneringen. 

 

Kommunen har ett samlat ansvar för översikts- och detaljplaneringen som styr användningen av 

mark- och vattenområdena i kommunen. Kommunen kan skapa förutsättningar för att lokalisera 

nya bostadsområden och strategier för att utveckla befintliga bostäder. I den fysiska planeringen 

kan kommunen dessutom ge förutsättningar för en god livsmiljö, exempelvis ur ett trygghet- och 

jämställdhetsperspektiv. 

 

Markpolitik 

Kommunalt markinnehav kan användas för att påverka bostadsbyggande. Vid anvisning och 

försäljning av mark går det att arbeta för en viss inriktning när det gäller den bebyggelse som 

uppförs. Markanvisningar och försäljning av mark kan vara verktyg för att stimulera byggandet 

av hyresrätter, rimliga boendekostnader och bostäder till äldre, studenter och andra som i 

vanliga fall har svårt att ta sig in på bostadsmarknaden.  

 

Kommunens markinnehav kan också användas för att påverka och styra utbyggnadstakten samt 

för att möjliggöra plats för kommunal service. Strategiskt markinnehav är en viktig resurs i 

kommunens bostads- och näringslivsutveckling. Det är viktigt att bevaka och vidta åtgärder så 

att markreserven har en omfattning som ger kommunen möjlighet att nå uppsatta mål. Med 

2487 ( 2864 )



29 
 

hjälp av strategiska markförvärv kan kommunens utbyggnad följa gällande översiktsplan och 

möjliggöra en klok förtätning och centrumutveckling. 

 

Allmännyttan 

Kommunen agerar bara i begränsad omfattning som byggaktör eller fastighetsägare när det 

gäller produktion, utveckling och förvaltning av bostäder. Genom allmännyttiga kommunala 

bostadsaktiebolag kan kommunen dock bedriva viss verksamhet. 

 

Det övergripande allmännyttiga syftet för ett kommunalt bostadsföretag är att främja 

bostadsförsörjningen i kommunen. I detta ingår att tillgodose olika bostadsbehov. 

Det innebär både att tillhandahålla ett varierat bostadsutbud av god kvalitet som kan attrahera 

olika hyresgäster och att tillhandahålla bostäder för grupper med särskilda behov och för 

personer som av olika skäl har en svag ställning på bostadsmarknaden. Tillhandahållande av 

bostäder sker genom att upplåta bostäder i bolagets bestånd och genom att i den utsträckning 

som krävs bygga nya bostäder. I det allmännyttiga syfte som ett kommunalt bostadsföretag har 

ingår ett samhällsansvar. Det kan handla om etiskt, miljömässigt och socialt ansvarstagande, ofta 

med syfte att bidra till hållbar utveckling för att möta klimatutmaningen eller öka kommunens 

attraktivitet. Sådana åtgärder kan också förväntas stärka bostadsföretagets varumärke och öka 

lönsamheten på lång sikt. 

 

En kommun kan ge sitt kommunala bostadsföretag direktiv, exempelvis att det ska bidra till 

bostadsförsörjningen för olika grupper i samhället, bygga ett visst antal bostäder under en 

angiven tidsperiod eller svara mot helt andra bostadsförsörjningsrelaterade utmaningar. Det här 

kan vara ett sätt att öka antalet hyresrätter i kommunens bostadsbestånd. 

 

Förturer 

Sociala förturer är en service som tillhandahålls av Lunds kommun (samt flera andra 

kommuner) och syftar till att ge särskilt prioriterade grupper förtur till förstahandskontrakt  

hos det kommunala bostadsbolaget. Kriterierna för att kvalificera sig till en plats i förturskön 

beslutas av socialnämnden. 

 

Hyresgarantier 

En kommunal hyresgaranti är ett borgensåtagande från kommunens sida. Syftet är att ge stöd till 

hushåll som har ekonomisk förmåga att klara kostnaderna för ett eget boende men som trots 

detta har svårt att etablera sig på bostadsmarknaden och få en hyresrätt med besittningsrätt. 

Exempelvis kan den sökande ha en projektanställning i stället för en tillsvidareanställning men 

ändå ha en löpande inkomst och ekonomi att klara en hyra. Den kommunala hyresgarantin blir 

en extra säkerhet för hyresvärden och kan därför bidra till att den som söker får ett eget 

hyreskontrakt på en bostad.  

 

Lunds kommun kan bevilja hyresgaranti när hyresvärden kräver borgensåtagande och den 

enskilde inte kan ordna det på egen hand. Detta gäller endast de som är i stort behov av bostad 

eller riskerar att förlora sin hyresrätt och inte kan lösa bostadssituationen på annat sätt. Detta 
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gäller personer som genom kommunal hyresgaranti får ett eget förstahandskontrakt och 

omfattar max sex månadshyror under två år. 

 

Stödlägenheter 

Stödlägenhet är ett bistånd för personer med visst behov av stöd i boendet som inte har några 

möjligheter att själva få en lägenhet på ordinarie bostadsmarknaden. 

 

Stödlägenheter kan kommunen få tillgång till genom förhyrning från allmännyttan och privata 

fastighetsägare samt förvärv av bostäder. Dessa hyr kommunen sedan ut i andrahand. 

 

Bostad Först 

Bostad först är en metod som riktar sig mot personer med omfattande problematik, ofta inom 

missbruk och med långvarig bostadslöshet. Modellen bygger på att bostaden är en förutsättning  

för att en person ska kunna förändra sin situation. Den står i kontrast till modeller där man 

kräver ett förändringsarbete för att individen ska ha rätt till en bostad, den så kallade bostads-

trappmodellen. Individen ges stöd som utgår från vilken form av stöd som brukaren önskar för 

att klara av sitt boende.  

 

Särskilda boendeformer och boendeplanering 

Socialtjänstlagen (SoL) ger rätt till bistånd bl.a. i form av hemtjänst och bostad i ett så kallat 

äldreboende (i lagen kallas det särskilt boende). 

 

Det finns tre boendeformer utifrån Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 

som riktar sig till vuxna; gruppbostad, servicebostad och särskilt anpassad bostad.  

 

Gruppbostäder är en boendeform för personer med funktionsnedsättning som har ett så 

omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov att mer eller mindre kontinuerlig närvaro av 

personal är nödvändig. Servicebostad är en boendeform för personer med funktionsnedsättning 

och är ett mellanting mellan ett helt självständigt boende i en egen lägenhet och en lägenhet i en 

gruppbostad. I både grupp- och servicebostad ingår personalstöd.  Särskilt anpassad bostad är 

den tredje boendeformen i vilken det inte ingår personalbemanning.  

 

Genom boendeplanering kan behovet av att bygga nya äldreboenden (särskilt boende), 

gruppbostäder och servicelägenheter minska. 

 

Fler bostäder som är bättre anpassade till äldres villkor t.ex. med tillgång till hiss och närhet till 

service kan göra att fler äldre människor kan bo längre i det ordinarie bostadsbeståndet innan 

de eventuellt flyttar till äldreboende. 

Genom att arbeta utifrån individuella behov och mål, ett rehabiliterande arbetssätt och i de fall 

det är möjligt använda välfärdsteknik och tekniska lösningar för att bibehålla eller öka trygghet, 

aktivitet, delaktighet eller självständighet för den enskilde kan det stöd och den service som 

brukarna får inom ramen för SoL och LSS bidra till ökad självständighet. Det kan i sin tur efter 

hand medföra att brukarna klara mer på egen hand utan personalstöd. I vissa fall kan det leda till 

att en del brukare blir så självständiga att personen inte längre behöver stöd i den omfattning 

2489 ( 2864 )



31 
 

som ges inom LSS-bostaden utan kan flytta ut till en egen lägenhet och där få stöd som är mer 

anpassat efter behovet.   

 

Tomtkö 

Den kommunala tomtkön innebär att privatpersoner kan förvärva en tomt för enbostads-

bebyggelse från kommunen och därefter fritt välja byggaktörsprodukt. Detta bidrar till att  

skapa valfrihet i boendet. 

 

Vräkningsförebyggande arbete 

Vräkningsförebyggande arbete riktas till den som risker att bli uppsagd på grund av obetalda 

hyror, störningar eller sanitär olägenhet. Arbete sker tillsammans med den enskilde för att hitta 

lösningar för att trygga ett fortsatt boende. Nära samarbete sker också med fastighetsägare, 

bostadsrättsföreningar och kronofogdemyndigheten.  

 

Övrigt 

Förutom ovan nämnda verktyg kan kommunen också påverka bostadsförsörjningen genom 

samverkan med aktörer på bostadsmarknaden, exempelvis byggaktörer och fastighetsägare. 

Andra styrmedel är bostadsanpassningsbidrag, hemtjänst, hemtjänstsjukvård och parkerings-

norm. 
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Sammanfattning 1/2

Juni Strategi har genom hushållkvotsmetoden beräknat det 
demografiskt drivna bostadsbehovet i Lunds kommun framöver, 
fokus har även lagts på att beräkna vilka grupper och hur stor 
andel som har möjlighet att efterfråga nyproduktion i rådande 
marknad, sk marknadsdjup i kommunen och dess tätorter. 
Baserat på Lunds kommuns befolkningsprognoser har också de 
livsfaser som kommer ha störst bostadsbehov under kommande 
år analyserats.

I tabellerna visas sammanfattat Juni Strategis resultat kring dels 
vilka livsfaser som främst efterfrågar en bostad under kommande 
år samt resultat av beräkningar av demografiskt drivet 
bostadsbehov och marknadsdjup för de olika tätorterna och 
kommunen i stort. 

I rapportens slutsatskapitel presenteras beräkningarna på 
detaljnivå för bostadsrätter, hyresrätter, äganderätter – i 
tabellerna till höger visas det övergripande resultatet. 

Beräkningarna visar ett förhållandevis stort glapp mellan det 
demografiskt drivna behovet och antalet hushåll som efterfrågar 
(och har möjlighet att efterfråga) en nyproducerad bostad idag. 
Jämför man marknadsdjupet år 2019 med bostadsbehovet år 
2020 så kan ungefär cirka 50 % av behovet på den ordinarie 
bostadsmarknaden tillgodoses av nyproduktion inom rådande 
prisnivåer. 

För att öka den andelen krävs att kommunen arbetar med både en 
ökad rörlighet, anpassade prisnivåer och målgruppsanpassad 
nyproduktion. Kan flyttfrekvensen ökas (dvs öka 
inflyttning/minska utflyttning) i de mindre tätorterna ökar 
marknadsdjupet relativt mycket. Kommunen påverkas också av 
att det är en universitetskommun, med många studenter som inte 
har en ekonomisk möjlighet att efterfråga en nyproducerad 
bostad.
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Bostadsbehov och marknadsdjup ordinarie bostadsmarknaden

Geografi

Liv sfaser med störst ökat bostadsbehov fram till 2025 Liv sfaser med störst ökat bostadsbehov 2025-2030

Unga vuxna, 

20-29 år

Barnfamiljer, 

(föräldrar 30-44 år)

Mitt i livet, 

45-59 år

Pensionärer, 

60-79 år

Seniorer, 

80+ år

Unga vuxna, 

20-29 år

Barnfamiljer, 

(föräldrar 30-44 år)

Mitt i livet, 

45-59 år

Pensionärer, 

60-79 år

Seniorer, 

80+ år

Dalby x x x x x x

Genarp x x x

Lund (inkl 

Vallkärra)
x x x x x x

Revingeby x x x

Stångby x x x x x

Södra Sandby x x x x x

Torna Hällestad x x x x

Veberöd 

(inkl Idala)
x x x x x

Övriga delar x x x x x

Kommunnivå x x x x x

*Ospecificerade bostäder är det behov som är beräknat utifrån befolkningens boende idag i specialbostäder, övriga boenden och
där uppgift saknas. Behovet kan till viss del tillgodoses genom vanliga bostäder. 

Barnfamiljerna kommer att ge ökad efterfrågan på 
småhus och större lägenhetstyper framöver. En 

stor ökning av äldre kommer att ge ett större behov 
och efterfrågan på dels särskilda boenden för äldre 
men även moderna (med hiss) flerbostadshus.

Geografi

Demografiskt drivet bostadsbehov 

2020-2030
Demografiskt drivet bostadsbehov 

2020
Marknadsdjup för 

nyproduktion år 2019

Summa, 
exk l. ospecificerat* 

bostadsbehov

Summa, inkl. 
ospecificerat* 

bostadsbehov

Summa,
exk l ospecificerat*

bostadsbehov

Summa, inkl. 
ospecificerat* 

bostadsbehov

Summa exkl.
ospecificerat* behov

Dalby 389 523 48 60 14

Genarp 40 77 8 14 3-4

Lund 
(inkl Vallkärra)

6 165 7 582 714 892 362

Revingeby 40 51 <0 <0 0

Stångby 679 861 -2 0-1 0

Södra Sandby 338 473 11 25 5-6

Torna Hällestad 8-9 16 0-1 0-1 0

Veberöd 
(inkl Idala)

204 277 35 46 18

Summa tätorter 7 864 9 859 815 1 039 403

Övriga delar 67 72 3-4 2-3 11

Summa kommunen 7 931 9 931 818 1 042 414
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Äldre: Ungefär hälften av antalet individer med 
beslut om särskilt permanent boende bor idag i 

en specialbostad, ca 350 individer. Gruppen 
kommer ha en stor ökning kommande år.

Studenter: Ingen reell bostadsbrist råder för 
denna grupp. Nybyggda studentbostäder har 
fyllts direkt. Boende är en viktig pusselbit för 

studentstadens attraktivitet.

Personer med funktionshinder: Ett bedömt 
underskott idag vad gäller gruppboenden. 

Antalet i behov av boende inom ramen för LSS 
växer i nivå med befolkningen i stort, idag ca 

400 individer.

Ofriv illigt hemmaboende unga vuxna: Har 
uppgått till strax under 1 400 st de senaste åren 

men trenden är avtagande. 

Låginkomsttagare: Barnfamiljer har halkat efter i 
inkomstutvecklingen. Störst andel 

låginkomsttagare återfinns bland ensamstående 
mammor och ensamstående män utan barn.

Hemlösa: Det finns fler barnfamiljer som lever i 
hemlöshet och andelen som inte har annan 

social problematik än avsaknad av bostad har 
ökat.

Nyanlända: Kommunen har i genomsnitt 
mottagit 590 nyanlända per år under perioden 

2015-2019. Fokus nu är olika lösningar där 
permanenta bostäder prioriteras.

Kv innor i behov av skyddat boende: Antalet 
privata aktörer av skyddade boenden har ökat. 

Kvinnor med egen missbruks- och 
beroendeproblematik är extra utsatta.
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De gula grupperna kan i hög grad tillgodoses genom specialbostäder.

Nuläge

Behov framöver

Nuläge

Behov framöver

Äldreboenden behövs, men för att skapa flyttströmmar 

och öka antalet som bor i bättre anpassade bostäder 

rekommenderas proaktiva insatser för att uppmuntra till 

att fler ska lämna småhuset innan behovet av särskilt 

boende uppstår, i åldrarna 60-75 år. 

På sikt bör långsiktiga bostadslösningar 

prioriteras, kringinsatser som möjliggör 

självförsörjande och på sikt en egen bostad.

Dessa grupper har små möjligheter att lösa 

sin bostadssituation genom ”vanlig” 

nyproduktion och ibland inte heller inom den 

ordinarie bostadsmarknaden.

Inom gruppen finns ungefär 200 individer. 

Antalet barn i hemlöshet har ökat, varför denna 

grupp blir än mer prioriterad att lösa framöver.

Gruppen finns och har utmaningar, men antalet 

individer har avtagit och minskat de senaste åren. 

Kommunen har också prioriterat byggande av mindre 

lägenhetstyper, vilket på sikt bör förbättra 

förutsättningarna för gruppen.

Prognosen för antal personer som är i behov 

av särskilt boende följer samma utveckling 

som befolkningsprognosen i stort. Därmed 

bör bostäder inom LSS tillföras i samma takt. 

Detta är en viktig målgrupp för kommunen 

både sett till att kommunen fortsätter 

attrahera men även möjliggöra för att bo kvar 

och minska utflyttningen i åldrarna 25-29 år.

Socialstyrelsen bedömer att stöd och 

insatser till våldsutsatta kvinnor i missbruk -

och beroende behöver utvecklas.

Sammanfattning 2/2
Grupper utanför den ordinarie bostadsmarknaden

Genom djupintervjuer och 

statistikanalys har även 

grupper som står utanför 

den ordinarie bostads-

marknaden undersökts. 

Övergripande insikter 

kring nuläge och behov 

framöver presenteras här. 
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Om rapporten & metod
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Om rapporten

Bakgrund

Lunds kommun står inför att uppdatera sina riktlinjer för 
bostadsförsörjning i ett bostadspolitiskt program. Programmet ska ge mål, 
strategier och handlingsplan för bostadsutvecklingen framöver. 
Dokumentet ska genom detta styra kommunens arbete med 
bostadsförsörjning och planering. Programmet ska bland annat bygga på 
en analys av bostadsutbudet och av den demografiska utvecklingen och 
det bostadsbehov det medför, av efterfrågan på bostäder, bostadsbehovet 
för särskilda grupper samt marknadsförutsättningar. 

Uppdrag

Juni Strategi genomför en bostadsmarknads- och behovsanalys för 
kommunen som helhet och för dess tätorter. Analysen utgår från dagsläget 
samt den utveckling som kan förväntas framöver. Mot bakgrund av 
ingående material och fakta ges rekommendationer kring 
bostadsutveckling, fördelning av bostäder på upplåtelseform och 
bostadstyp och särskilda gruppers behov. Fokus har även lagts på vilka 
grupper och hur stor andel som har möjlighet att efterfråga nyproduktion 
i rådande marknad, sk marknadsdjup. Inom ramen för uppdraget har ett 
antal djupintervjuer gjorts med utvalda personer för att få fördjupad insikt 
kring utsatta grupper på bostadsmarknaden i lund.

Uppdragsgivare är Lunds kommun. Uppdraget har genomförts av Mona 
Kjellberg, Erik Simonsson, Maria Hiller och Madeleine Eneskjöld på Juni 
Strategi under augusti-september 2020. Under projektets gång har Lena 
Bengtsson Übelacker vid Lunds kommun varit kontaktperson.

Disposition

Uppdraget genomförs i sex huvudkapitel.

1. Trend & omvärldsfaktorer som påverkar bostadsmarknaden

2. 1. Nulägesanalys: Ordinarie bostadsmarknaden
2. Demografi, flyttströmmar & betalningsförmåga

3. Beräkning och resultat demografiskt drivet bostadsbehov

4. Beräkning och resultat efterfrågan för nyproduktion

5. Grupper utanför den ordinarie bostadsmarknaden

6. Slutsatser och rekommendationer
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Ett tvärvetenskapligt angreppssätt

För genomförande av nulägesanalys och beräkning av bostadsbehov och 
efterfrågan har Juni Strategi inom ramen för uppdraget kombinerat 
kvantitativa och kvalitativa metoder. 

Statistikbearbetning- Sammanställning och analys av statistik från ett 
antal utvalda källor som beskrivs mer nedan.

Beräkningsmodeller - Tillämpning och analys genom två modeller för 
framtida bostadsbehov och efterfrågan, varav en modell är framtagen av 
Juni Strategi, beskrivs mer på sida 9-11.

Kvalitativa djupintervjuer - För att undersöka situationen för 
personer utanför den ordinarie bostadsmarknaden, dessa beskrivs vidare 
på sida 68.

Statistiken över de demografiska förutsättningarna, inkomstnivåer etc. 
har till största dels levererats till Juni Strategi av uppdragsgivaren. Juni 
Strategi har även statistik från SCB, Booli Pro, Mäklarstatistik, 
Värderingsdata, Konjunkturinstitutet, Riksbanken, LKF och Boplats Syd.

Statistiken på tätortsnivå kommer från Lunds kommun via SCB. 
Statistiken är framtagen med hjälp av NYKO för kommunens orter. 

Vänligen notera att:

• Lund redovisas inkl. Vallkärra

• Veberöd redovisas inkl. Idala
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Metod för beräkning av demografiskt drivet bostadsbehov

Hushållskvotsmetoden
För att mäta bostadsbehovet under kommande år kan man använda 
följande beräkning:

퐵푒푓표푙푘푛푖푛푔푠푚ä푛푔푑 − 퐵푒푓표푙푘푛푖푛푔푠푚ä푛푔푑

푃푒푟푠표푛푒푟 푝푒푟 ℎ푢푠ℎå푙푙
= 퐴푛푡푎푙 푡푖푙푙푘표푚푚푎푛푑푒 ℎ푢푠ℎå푙푙

Bygger befolkningsmängderna på prognoser ger kvoten ett teoretiskt svar 
kring antalet tillkommande hushåll, dvs. hur stort det tillkommande 
bostadsbehovet är. Vad metoden inte tar i beräkning är hur demografins 
åldersstruktur förändras och i sin tur vilken typ av bostäder som då 
efterfrågas.

Beroende på vilken ålder vi befinner oss i ser nämligen våra bostadsbehov 
olika ut, och detta speglas i hur befolkningen bor idag. Generellt i riket så 
bor barnfamiljer i större utsträckning i småhus, medan unga vuxna och 
äldre i högre utsträckning bor i flerbostadshus. 

Förändringar i hur vi bor i olika livsfaser är relativt trögrörliga, 
undersöker man invånarnas boende efter ålder så sker det inte några stora 
förändringar över tid. 

För att kunna ge ett tydligare svar på hur det framtida bostadsbehovet 
faktiskt ser ut undersöker därför Juni Strategi också befolkningens boende 
idag utifrån t.ex. hur olika åldersgrupper bor för att sedan koppla det till 
den specifika åldersgruppens prognosticerade förändring – enligt 
modellen nedan.
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Befolkningens 

boende idag

Hur olika åldersgrupper bor idag
• Andel boende i respektive 

bostadstyp

• Antal personer per hushåll för 

respektive bostadstyp

Befolknings-

utveckling

Hur befolkningen prognosticeras
att förändras framöver     

• Olika åldersgruppers 

minskning/ökning

Framtida 

bostadsbehov

Genom att undersöka olika 
åldersgruppers befolknings-
förändringar i förhållande till hur de 
bor idag ges en bild av det framtida 
behovet för olika bostadstyper.
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Inkomstkrav hyresrätter
Beräkningen av inkomstkrav för hyresrätter utgår från att hushållets årsinkomst ska 
vara minst tre gånger så stor som årshyran. LKF tillämpar en mer dynamisk modell, 
inkomstkravet tillämpas dock av många privata hyresvärdar och har därför använts 
som mått.

1. Antal hushåll

2. Andel som årligen f lyttar

3. Andel hushåll som klarar inkomstkraven

4. Preferens för   

nyproducerad bostad

Marknadsdjup per hushållstyp

Metod för beräkning av marknadsdjup

Juni Strategis metod steg för steg
1. Oavsett boendeform utgår samtliga beräkningar från kommunens och respektive 

tätorts befolkningsstorlek (20+ år) fördelat på antal ensamboende och 
sammanboende.

2. För att ta hänsyn till bostadsmarknadens naturliga rörlighet används sedan kvoten 
för flyttfrekvens, dvs hur stor del av populationen som årligen flyttar till och inom 
kommunen/tätorten och därmed söker bostad/har ett förändrat bostadsbehov.

3. Därefter undersöks inkomstfördelningen för att utifrån aktuell hushålls- och 
bostadstyp beräkna hur stor andel av hushållen som klarar inkomstkravet för 
nyproduktion. Inkomststrukturen i en tätort är relativt trögrörlig, därför utgår 
modellen från varje tätorts inkomstnivå, där tidigare års inflyttare givetvis är 
medräknade.

4. Till sist används kvoten för nyproduktionspreferens för aktuell bostadstyp (se 
fördjupad beskrivning på nästkommande sida).

Inkomstkrav bostadsrätter och äganderätter
Beräkningen för det inkomstkrav som krävs för olika bostadstyper skiljer sig åt vilket 
påverkar andelen i steg 3. För ägda boendeformer beräknas en kvar-att-leva-på-kalkyl 
där summan av alla utbetalningar relaterade till boendet och ett schablonbelopp som 
täcker hushållets övriga utgifter tillsammans motsvarar inkomstkravet för en given 
bostadstyp. Beräkningen utgår ifrån antagandena:
› Belåningsgraden är 85%, dvs att låntagaren har en kontantinsats om 15%.
› Det första antagandet innebär i sin tur ett amorteringskrav om minst 2%.
› Hushållet ska klara en genomsnittlig kalkylränta om 6,5%.
› Avgiften till bostadsrättsföreningen är 700 kr/kvm/år för en ensamboende och 650 

kr/kvm/år för ett sammanboende hushåll. Bostadsrätterna är 50 respektive 80 kvm stora.

› I de fall då lånebeloppet överstiger 4,5 ggr den årsinkomst som krävs läggs ytterligare 
1 % amortering till den minsta inkomstnivå som krävs.
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Antal och andel som har möjlighet och vilja att efterfråga nyproduktion i rådande marknad

På sid 11 beskrivs 
preferenstalens 

ursprung
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Beräkningsmetod prisnivåer som grund för inkomstkrav

För att ta hänsyn till att nyproduktion generellt sett medför en högre insats och 
kostnad än äldre bestånd har Juni Strategi för ägda bostadsformer i största 
möjliga mån utgått från priset av utannonserade bostäder på 
nyproduktionsmarknaden i respektive tätort. Om det inte finns något 
nyproduktionsutbud har andrahandsmarknadspriserna för bostäder byggda år 
2015 eller senare använts. Är inte heller det en möjlighet har priserna på 
andrahandsmarknaden använts och sedan justerats upp efter den i kommunen 
genomsnittliga extra betalningsviljan för bostäder byggda år 2015 eller senare 
(2 % för 1-2 rok, 13 % för 3-4 rok och 5 % för småhus). 

I Revingeby och Stångby har utbudet av bostadsrätter varit lågt och därför är de 
bedömda priserna baserade på den i kommunen genomsnittliga skillnaden i 
betalningsviljan till den större bostadstypen. I Revingeby har den generella 
prisskillnaden mellan 1-2 rok och 3-4 rok (28 %) använts, och i Stångby är det 
den generella prisskillnaden bostadsrättslägenheter och äganderättssmåhus. 
(64 % för 1-2 rok och 40 % för 3-4 rok).

Vad gäller hyresnivå för nyproducerade hyresrätter så har hyresnivåerna i LKFs
aktuella projekt använts som utgångspunkt för samtliga tätorter.

Schemat till höger presenterar vilka bostadstyper per tätort som baseras på 
vilken metod. På nästa sida visas i stapeldiagram de olika prisnivåerna som 
används i marknadsdjupsberäkningen.

Viktigt att ha med sig är att beräkningen av marknadsdjupet avser den 
ordinarie bostadsmarknaden, och tar inte hänsyn till exempelvis 
studentbostäder och/eller specialbostäder med lägre hyresnivåer. 

1-2 rok, br 3-4 rok, br Äganderätt Hyresrätt

Dalby

Genarp

Lund (inkl. Vallkärra)

Revingeby

Stångby

Södra Sandby

Torna Hällestad

Veberöd (inkl. Idala)

Övriga delar

www.junistrategi.se 1 0

Metod för beräkning av marknadsdjup

Baserat på:

Priser/hyror på nyproduktionsmarknaden

Priser för objekt på andrahandsmarknaden med 
byggår 2015 eller senare

Priser på andrahandsmarknaden och uppräknade med 
kommunens genomsnittliga extra betalningsvilja för nyproduktion

Generell prisskillnad till större bostadstyp 

Baserat på lägsta prisnivåer i övriga orter
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Preferenstal för nyproducerade bostäder

Som nämnts på föregående sida används preferenstal för nyproduktion för att mäta marknadsdjupet för nyproducerade bostäder. Preferenstalen som 
används i denna rapport kommer från Region Skånes rapport Modell för bostadsefterfrågan i Skåne (2019). Preferenstalen är framtagna i 
enkätundersökning med omkring 1 800 respondenter i Skåneregionen. I Lunds kommun uppger 10 %, av de som flyttar, att de söker en nyproducerad 
bostadsrätt, 4 % en nyproducerad hyresrätt och 6 % en nyproducerad äganderätt.
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Metod för beräkning av marknadsdjup
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Metodikens begränsningar

Såväl hushållskvotsmetoden som Juni Strategis metod har givetvis sina begräsningar.

Metoderna bygger på fakta, som per definition alltid är historia oavsett om den är en 
timme eller en vecka gammal. Därför tas inte hänsyn till exempelvis framtida förändrade 
lokala förutsättningar, så som förändrad infrastruktur eller förändrade 
arbetsmarknadsregioner och pendlingsmönster. 

Huvudorten 
Lund och de 

mindre 
tätorterna har 
mycket olika 

förutsättningar

Befolknings-
prognoser som 
ligger till grund 

baseras till viss del 
på byggplaner

Lokala 
förutsättningar 

kan inte helt 
fångas upp i en 
generell metod

Framtida stora 
förändringar (ex 
ny infrastruktur) 
fångas inte upp i 
de matematiska 

metoderna

Ju mindre 
ort, desto 
större fel-
marginal
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Demografiskt drivet bostadsbehov & Juni Strategis metodik för marknadsdjup

Parameter
Hushållskvotsmetoden-
demografiskt drivet bostadsbehov

M etodik för beräkning av marknadsdjup

Invånarantal vs
befolknings-

förändringar

Metoden tar enbart hänsyn till 
senaste årets befolknings-

förändringar. Har det skett en 
befolkningsminskning visar därmed 
modellen att bostäder behöver 

rivas.

Modellen tar hänsyn till hela 
befolkningen. Även om flyttnettot varit 

negativt kan det finnas behov av 
exempelvis nya flerbostadshus för äldre 
villaägare att flytta till.

M arknadsfaktorer
Modellen tar ej hänsyn till rådande 
prisnivåer och betalningsförmåga.

Modellen tar såväl priser som 
betalningsförmåga i beaktande. Långt 

ifrån alla har möjlighet att efterfråga en 
nyproducerad bostad.

Invånarnas 
preferenser

Modellen tar ej hänsyn till preferens 
för nyproduktion.

Invånarnas preferenser vad gäller 
nyproduktion tas i beaktande.

Bostadspolitik och
belånings-

m öjligheter

Liksom för marknadsfaktorerna tas 
detta ej i beaktning.

Såväl räntenivåer som amorteringsregler 
ingår i modellen.

Läge, målgrupp,
bostadsprodukt, 

prisnivå

Tas inte i beaktning.

För att resultatet ska vara giltigt krävs att 
de bostäder som utvecklas också 

efterfrågas av befolkningen. Dvs, byggs 
det nyproduktion i ett oönskat läge, riktat 
till fel målgrupp, till en för hög prisnivå så 

finns inte efterfrågan.

Det är stora skillnader mellan kommunens tätorter, i synnerhet vad gäller huvudorten Lund 
jämfört med de mindre orterna, såväl vad gäller population som förutsättningar. Med en 
generell metod är det därför svårt att få ett resultat som fullt ut beskriver behovet för 
mindre orter. För mindre orter skulle därför en fördjupad analys kring lokala förhållanden 
vara ett stöd för en framskrivning för att fullt ut förstå både behovet av och efterfrågan för 
nyproduktion. 

Inom ramen för en gemensam övergripande modell kan inte avvikelser inom varje ort tas i 
beaktning, då detta skulle öka modellens komplexitet så pass mycket att resultatet blir 
osäkert. 
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Del 1: 
Omvärldsfaktorer som påverkar 
bostadsmarknaden
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Nationella bostadspolitiska beslut under 2010-talet

I början av decenniet tillkom den nu aktuella Plan- och Bygglagen, som ersatte den 
tidigare från 1987. Samtidigt tillkom lagen om kommunala aktiebolag som i 
allmännyttigt syfte får i uppdrag att förvalta hyresrätter, främja bostadsförsörjningen 
och erbjuda hyresgäster möjlighet till boendeinflytande. 2016 infördes nya 
amorteringskrav vilket innebar att nya bolån på mer än 50 % av bostadens 
marknadsvärde ska amorteras med 1% på lån mellan 50 och 70 % av bostadens 
marknadsvärde och vid lån över 70 % gäller en amortering om minst 2 % per år. Under 
2018 skärpes amorteringskraven ytterligare vilket innebar att låntagare som lånar mer

än 4,5 gånger hushållets totala årsinkomst före skatt måste amortera 1 % varje år, i 
tillägg till de amorteringskrav som införts tidigare. Under perioden har även såväl nya 
krav kring utformning som olika lättnader för vissa typer av bostäder tillkommit. 

På nästa sida visas kommande och nu aktuella bostadspolitiska beslut. 
Bostadspolitiken är högt upp på agendan i och med det minskade byggandet. Flera nya 
beslut är på gång, men i dagsläget är det för tidigt att helt utvärdera effekterna.
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En historisk tillbakablick

2011

Ny Plan- och 
Bygglag 
(PBL)

Lag om kommunala 
bostadsaktiebolag

Förordning 
om regionala 

bostads-
marknads-

analyser

Revidering i 
hyreslagen 

och 
hyresförhan
dlingslagen

2012

Befrielse av 
kommunal 
fasstighets-

avgift för 
nyproduktion 
med värdeår 

2012 eller 
senare

2013 2014 

Nya regler i 
BBR 

Lättnader för 
små 

bostäder och 
student-
bostäder

Lag om 
energi-

mätning i 
byggnader

2015

Lag om 
riktlinjer för 
kommunala 

mark-
anvisningar 
/exploatering

savtal

Nya 
bygglovs-
befriande 
åtgärder i 
PBL (t.ex. 

Attefallshus)

2016

Amorteringskrav

Investerings-
stöd för 

bostäder till 
äldre

Lag om 
bosättning 

för vissa 
nyanlända 
invandrare

Tillfälligt 
borttagande 

av 
uppskovstak 
(2016-2020)

2017

Investerings-
stöd hyres-

och 
studentbostä

der

PBL, 
Bygglovsbefr

ielser för 
små 

förändringar 
i befintliga  

2018

Skärpta 
amorterings-

krav

Årtal

Beslut som 

haft s tö rre

påverkan på 

bostads-

byggande

Beslut som 

haft l i te n

påverkan 

på bostads-

byggande
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Nya och kommande bostadspolitiska beslut

1 5

2020

Ny utformning av 
investeringsstöden för 

hyresrätter och 
studentbostäder

Att kravet på befolknings-
tillväxt tas bort och att 

stödet riktas mot hela landet 
bör ses som positivt för 
bostadsutvecklare, en 

efterfrågan på nya bostäder 
kan finnas trots att 

befolkningstillväxten är 
negativ. Effekten blir som 

störst på mindre orter.

I storstadsregionerna 
fokuseras det på 

bostadsvolymer och inte 
bostadstyper vilket kan öka 

risken för felprioriteringar.

Kravet på påbörjat 
byggande inom ett år kan 
sannolikt ha en viss positiv 

effekt på bostadsbyggandet.

Omfattande 
regelförändringar för att 

förenkla och förkorta 
planprocessen

Flera olika regelförändringar 
som är under utredning, 
bl.a. enklare regler för 

byggnation utanför 
detaljplanelagt område, nya 

regler om utökade 
möjligheter för privat 

initiativrätt med bibehållet 
kommunalt ansvar för 

översiktsplanering, 
planbeslut och 

bostadsförsörjning och en 
översyn av riksintressen 

samt lättnader för 
parkeringskrav. 

Lagförändringar gällande 
översiktsplanering träder i 
kraft 1 april 2020, medan 

t.ex. utredning kring 
riksintressen ska vara klar i 

september 2021.

Höjt tak på uppskov vid 
bostadsförsäljning

Det tillfälliga borttagandet 
av uppskovstaket ser inte ut 

att ha haft några direkta 
effekter på rörelsen på 

bostadsmarknaden. 

Den 1 juli 2020 återinförs 
taket, men med en höjning 
från 1,45 mkr till 3 mkr. Att 
ett återinförande av taket, 

trots en höjning, har någon 
större effekt är föga troligt.

2021

Borttagande av 
räntebeläggningen på 

uppskovet

Uppskovsräntan föreslås 
att tas bort from. årsskiftet 
2020/ 2021 och kommer att 
gälla både befintliga och 

kommande räntor. Att den 
tas bort bedöms av många 

enbart få en marginell 
påverkan på rörligheten på 

bostadsmarknaden.

Socialt hållbar 
bostadsförsörjning

Regeringen har utsett en 
utredare att titta på två 

delar i den sociala 
bostadspolitiken: 

uppgiftsfördelningen 
mellan stat och kommun 
samt de bostadspolitiska 

verktyg som kommuner har 
för att hjälpa de hushåll 

som står längst ifrån 
bostadsmarknaden. 

Om amorteringskravet tas 
bort för mindre bemedlade 
hushåll kan efterfrågan på 

nyproduktion bli större. 
Hushåll som står längst 
ifrån bostadsmarknaden 
kommer annars främst 

kunna tillgodoses inom det 
äldre beståndet.

2022

Fri hyressättning av 
nyproduktion 

Vad gäller fri hyressättning 
av nyproduktion är 

bedömningen att dessa 
hyror redan är i princip 

marknadsprissatta. 

Inledningsvis kan möjligtvis 
hyresnivån i attraktiva lägen 

sannolikt bli högre, 
samtidigt som de inte 
påverkas i befintligt 

bestånd. 

De som gör entré på 
bostadsmarknaden skulle 

då betala höga 
marknadshyror för nya 

hyresrätter medan äldre, 
och ofta mer bemedlade 

hushåll, fortsatt har tillgång 
till centralt placerade 
lägenheter med låga 

reglerade hyror. Ytterligare 
utredning görs om läget ska 

påverka hyressättningen.

Krav på redovisning av 
en klimatdeklaration 

Kravet på klimatdeklaration 
till Boverket kommer vara 

en förutsättning för 
kommunalt slutbesked om 

godkänt bygge. Och 
byggare som inte 

deklarerar hederligt 
kommer att riskera en halv 
miljon kronor i straffavgift –

tio prisbasbelopp.

Dock finns vissa undantag, 
som t.ex. tillfälliga 

byggnader och byggnader 
som inte kräver bygglov 

enligt plan- och bygglagen.

Årtal

Kommentar

av Juni 

Strategi

Beslut med 
sannolikt 

något större
påverkan 
på bostads-

byggande

Beslut med 
sannolikt l i ten

påverkan 
på bostads-
byggande
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Konjunktur & bostadsbyggande
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I diagrammet till höger presenteras det konjunkturella läget (i form av 
BNP-gap*) samt antalet färdigställda och påbörjade** bostäder i riket 
mellan åren 1990-2019. Trots att BNP-utvecklingen de facto har varit 
positiv under de flesta åren så har BNP-gapet varit negativt under två 
längre perioder, dels mellan 1991-1999 men också mellan 2008-2015.  
För helåret 2020 prognosticeras BNP-gapet att vara negativt på 
liknande nivåer som de ovan nämnda perioderna.

I diagrammet påvisas att antalet påbörjade bostäder väldigt väl följer 
konjunkturens fluktuationer och djup. Framför allt anpassar sig det 
påbörjade byggandet snabbt till ett negativt BNP-gap men uppvisar en 
långsammare  anpassningsförmåga när utvecklingen vänder uppåt 
igen. Detsamma gäller antalet färdigställda bostäder, men med en 
något förskjuten tidslinje. Detta beror bland annat på de långa 
ledtiderna för att färdigställa påbörjade bostadsprojekt, samtidigt som 
det går snabbare att dra in på påbörjade projekt. 

Nuläget och framtiden
Under 2019 fortsatte antalet påbörjade bostäder att minska, men 
antalet färdigställda bostäder ökade något i förhållande till 2018. 
Historiskt sett är bostadsbyggandet fortfarande på höga nivåer. Men 
fram till år 2023 prognosticeras BNP-gapet att vara fortsatt negativt, 
vilket signalerar om en sämre konjunktur och att bostadsbyggandet kan 
komma att fortsätta att minska. Enligt Boverket prognosticeras antalet 
påbörjade bostäder också att fortsätta minska med 9 % 2020 och 11 % 
år 2021, dock ser de en stor osäkerhet i prognosen för framförallt 2021.

* BNP-gap är ett mått på resursutnyttjandet i ekonomin som förenklat kan beskrivas 
som ett mått på om ett land befinner sig i låg- eller högkonjunktur. Om BNP-gapet är 
negativt är resursutnyttjandet i ekonomin lågt och landet befinner sig i lågkonjunktur 

och vice versa. 
** Preliminära uppgifter för 2019

Källor: SCB, KI  & Boverket
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Reporäntan

Riksbankens styrränta höjdes i januari 2020 från -0,25 % till 0 %, vilket således är första gången sedan januari 2015 som styrräntan inte är negativ. 
Höjningen av reporäntan annonserades i december 2019 och skedde trots att man låg något under inflationsmålet om 2 %.

Riksbankens senaste prognos över reporäntan prognosticerar att den fortsatt kommer ligga på 0 % de kommande åren.
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Prognos juli 2020
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Källor: Riksbanken
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Sysselsättningsgrad

I grafen nedan visas sysselsättningsgraden per kvartal och kön (för individer 15-74 år) i Region Skåne. De streckade linjerna visar det 4 kvartals glidande 
medelvärde. Under 2020 sjönk sysselsättningen, kopplat till pandemiutbrottet av Covid-19. Ser man både till trend och utveckling har kvinnors 
sysselsättning minskat i en högre grad än mäns, från en redan innan lägre nivå. Även noterbart är att sysselsättningsgraden för kvinnor började sjunka 
redan under 2018, liknande trend observeras när hela riket undersöks.
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Region Skåne
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Källor: SCB
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Del 2.1: Nulägesanalys: 
Ordinarie bostadsmarknaden
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Bostadsbeståndets struktur
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Fördelning av bostadsbestånd

Av det totala bostadsbeståndet i kommunen finns 83 % i Lund (inkl. Vallkärra). I 
Lund (inkl. Vallkärra) är 60 % lägenheter i flerbostadshus, medan 
bostadsbeståndet i de andra tätorterna till majoriteten består av småhus 
(framförallt äganderätter). Totalt sett uppgår beståndet av specialbostäder till 
drygt 11 000 bostäder varav en absolut majoritet är studentbostäder. Antalet 
bostäder för äldre/funktionshindrade uppgår idag till 1 050 st och har varierat 
mellan 1 008-1 068 bostäder år 2013-2019.

Ser man till byggår är största enskilda andelen i kommunen byggt på 1960- och 
1970-talet. I hela kommunen är 11 % byggt efter 2011, jämför man tätorterna är 
den andelen högst i Stångby (26 %).
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Övergripande om byggandet i kommunen

Mellan 2010-2018 har antalet färdigställda bostäder i Lund kommun i snitt 
legat på ca 680 enheter per år. Under 2019 ökade emellertid antalet 
färdigställda bostäder markant till drygt 1 600 st. Ökningen bestod 
framförallt av mindre lägenhetstyper. 

Under det senaste decenniet har andelen av färdigställda hyresrätter och 
bostadsrätter ökat medan andelen äganderätter minskat. 
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Marknaden för ägda bostäder
Bostadsrätter och äganderätter
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Andrahandsmarknaden för ägda bostäder

Sett till andrahandsmarknaden så sker flest försäljningar i Lund tätort, framförallt när 
det gäller bostadsrätter, medan husförsäljningar har en något jämnare fördelning. 
Sedan 2017 har prisutvecklingen varit positiv för både bostadsrätter (i snitt 4 % per år) 
och äganderätter (i snitt 5 % per år).

Per lägenhetstyp (bostadsrätter) har större lägenhetstyper haft en högre prisutveckling 
och för småhus (äganderätter) har prisutvecklingen varit som högst för kedjehus.
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* Baserat på antal försäljningar helåren jan 2o17- halvåret jun 2020
** Prisutveckling beräknat på K/T-värden och försäljningar med taxeringsår 2018 (99% av försäljningarna)
*** Köpeskillingskoefficienten (K/T) är kvoten mellan köpeskillingen och taxeringsvärdet för de öv erlåtna fastigheterna. K/T-talet beskriver 
eg entligen hur mycket mer än fastighetens taxeringsvärde som köparen har betalat. Eftersom alla fastigheter har ett taxeringsvärde kan K/T-talet 
sägas vara ett standardiserat mått på detta ”överpris”. Genom att jämföra K/T-talen öv er tid kan skattningar av prisutvecklingen räknas fram.

Bostadsrätter Småhus (äganderätt)

T ä tort Antal sålda per år* Prisutv. per år Antal sålda per år* Prisutv. per år**

Dalby 21 3% 52 7%

Genarp 1 För få försäljningar 28 7%

Lund 

(inkl. Vallkärra)
1 595 4% 176 4%

Revingeby - - 8 För få försäljningar

Stångby 4 För få försäljningar 17 4%

Södra Sandby 29 11% 57 6%

Torna Hällestad 2 För få försäljningar 8 För få försäljningar

Veberöd (inkl. 

Idala)
37 12% 63 2%

Övriga områden - För få försäljningar 40 10%

He la kommunen 1 679 4% 446 5%
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*Till och med 
juni 2020
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Fördelning av försäljningar per bostadstyp
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Endast bostadsrättslägenheter

Källor: Värderingsdata Pro

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2015 2016 2017 2018 2019 2020*

Andel försäljningar per lgh-typ & år, Lunds kommun

1 rok 2 rok 3 rok 4 rok 5+ rok

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Dalby (43) Lund (2961) Stångby (5) Södra Sandby
(66)

Torna
Hällestad (4)

Veberöd (56)

Andel försäljningar per lgh-typ & tätort där det skett försäljningar 
jan 2019-jun 2020 (antal försäljningar inom parantes)

1 rok 2 rok 3 rok 4 rok 5+ rok

I stapeldiagrammen ovan visas andelen försäljningar per lägenhetstyp och år (t.v.) och lägenhetstyp per tätort (t.h.). Över t id har det för kommunen i 
stort inte skett några större förändringar i fördelningen av försäljningar, utan dessa är relativt konstanta. 

Per tätort kan observeras att mindre lägenhetstyper i högst utsträckning säljs i Lund (inkl. Vallkärra).

Småhusförsäljningar ingår ej i diagrammen ovan. Diagrammen visar andelar, antalet står inom parentes och är i vissa fall mycket lågt.

*Till och med 
juni 2020

(inkl. Vallkärra) (inkl. Idala)
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Nyproduktionsmarknaden för ägda bostäder

Sedan 2013 har utbudet av objekt på nyproduktionsmarknaden (dvs. antalet annonser av nyproducerade bostäder som finns hos mäk lare och byggherrars 
hemsidor ökat), framförallt under de senaste åren. Ökningen består till största del av bostadsrättslägenheter i Lund tätort. Av hela utbudet under perioden 
har 83 % varit i Lund tätort. Ser man till hur utbudet ser ut i de andra tätorterna är det generella mönstret att det framförallt är bostadsrättslägenheter, 
men med vissa skillnader. I Södra Sandby har det andelsmässigt varit ett stort utbud av småhus i bostadsrättsform (i absoluta tal är det ca 120 st.).
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Källor: BooliPro
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Nyproduktionsmarknaden för ägda bostäder

I diagrammet till höger visas antalet utannonserade objekt (staplarna) på 
nyproduktionsmarknaden i Lunds kommun. Den grå linjen visar antalet 
sålda objekt i nyproduktionsprojekt per år under perioden. 

Undersöker man andelen bokade och sålda av det totala antalet 
utannonserade objekt så har den i Lunds kommun legat förhållandevis 
jämnt med riket i stort, cirka 50 % av objekten 2019. Generellt sett så har 
utbudet ökat kraftigt under de senaste 3 åren i Lund. Nedgången i antalet 
sålda objekt under 2018 var en trend som skedde i hela riket efter att 
bostadspriserna föll med start hösten 2017.
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Källor: BooliPro
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Nyproduktionsmarknaden för ägda bostäder

Grafen nedan till vänster visar indexerad prisutveckling för utbudspriserna på nyproducerade bostäder i kommunen. Som grafen visar ökade 
utbudspriserna under 2017, både för bostadsrätter och småhus (är), och har därefter legat på en högre nivå än tidigare för samtliga typer förutom 5rok i 
flerbostadshus. Det genomsnittliga kvadratmeterpriset för bostadsrätter i Lund kommun är 38 500 kr och utbudspriset för småhus (är) är 5,5 mkr, högst 
är priserna i Lund tätort.

Bostadsrätter Småhus (äganderätt)

T ä tort Kr/kvm (snitt) Bo area (snitt) Pris (snitt) Bo area (snitt)

Dalby 20 700 kr/kvm 105 kvm 4,3 mkr 136 kvm

Genarp 24 900 kr/kvm 67 kvm - -

Lund (inkl. Vallkärra) 40 900 kr/kvm 70 kvm 6,6 mkr 143 kvm

Revingeby - - - -

Stångby - - - -

Södra Sandby 22 100 kr/kvm 114 kvm 4,9 mkr 160 kvm

Torna Hällestad - - - -

Veberöd (inkl. Idala) 18 700 kr/kvm 139 kvm 3,9 mkr 156 kvm

He la kommunen 38 500 kr/kvm 75 kvm 5,5 mkr 144 kvm
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Hyresbostäder
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Översikt hyresbostadsfastigheter
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På kartan visas de fastigheter som är flerbostadshus med minst 5 

lägenheter och som inte ägs av bostadsrättsföreningar. De färgade och 
listade fastighetsägarna är de 10 största sett till total bruttoarea inom det 
markerade området (hela kommunen). Totalt sett står det kommunala 
bostadsbolaget för klart störst andel av beståndet.  I diagrammet nedan 
visas spridningen av hyreslägenheter med hänsyn till genomsnittlig 

hyresnivå* i fastigheten. Den absoluta majoriteten av lägenheterna har en 
årshyra mellan 1 000-1 250 kr/kvm. 
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Andel hyresbostäder per ägarkategori
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I diagrammet visas den procentuella fördelningen av hyresbeståndet (exkl. 
bostadsrätter och specialbostäder) per ägarkategori. Över tid har det 
kommunala bostadsbolaget stått för drygt 50% av beståndet, antal och 
andel har haft en ökande trend över tid, vilket innebär att den 
nyproduktion som byggts till största del har utvecklats av LKF. Drygt 25 % 
av bostäderna ägs av andra aktiebolag och ca 10% av privatpersoner. 

Nedan visas ägarstrukturen för kommunens drygt 11 000 specialbostäder 
varav en absolut majoritet faller inom gruppen ”övriga ägare” däribland 
stiftelsen AF Bostäder (studentbostäder). Enligt SCB uppgår antalet 
studentbostäder i kommunen till 9 760 st varav AF Bostäder enligt deras 
hemsida äger ca 7 000. 
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Utveckling av hyresnivån i kommunen
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I diagrammet överst till höger visas den årliga utvecklingen av hyresnivå 
per lägenhetstyp i kommunen. Mellan 2016 och 2019 har hyran ökat 
mellan 7,0-8,5% beroende på lägenhetstyp, 2 rok har ökat mest och 4 rok 
minst. Kvm-hyran är betydligt högre för 1 rok än för övriga 
lägenhetstyper, det skiljer 15% mellan 1 och 2 rok, medan årshyresnivån 
ligger mer samlad för 2-4 rok. Sett till månadshyra (diagram nedan) är det 
dock en mer proportionerlig skillnad mellan lägenhetstyperna. 

Hyresrätter byggda från och med 2001 har en tydligt högre hyra per kvm, 
år 2019 uppgår medelhyran för dessa lägenheter till drygt 1 500 kr/kvm. 
Även det allra äldsta beståndet byggt innan 1940 har en något högre 
hyresnivå.
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Översikt förmedlade hyresrätter

LKF
88%

Boplats Syd
12%

Andel förmedlingar per bostadsförmedling
2014-2020
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Juni Strategi har tagit del av samtliga förmedlingar av hyresbostäder som 
skett i kommunen under perioden 2014-2020 både genom det 
kommunala bostadsbolaget LKF och genom Boplats Syds bostadskö. 

Kötiden speglar, förutom själva väntetiden, attraktiviteten och efterfrågan inom ett 
område eller för en viss lägenhetstyp. Detta kan liknas vid kvm-prisnivån för en 
bostadsrätt, ju högre efterfrågan/konkurrens om en lägenhet desto högre kvm-pris
respektive kötid. Faktorer som påverkar kötiden positivt är t.ex. lägeskvaliteter så 
som:
• Bostaden är belägen centralt i stadskärnan eller nära andra viktiga knutpunkter
• Bostaden har en lägre hyresnivå, ofta hör denna och föregående punkt ihop då en 

stor del av det äldre beståndet är centralt beläget.
• Utbudet av den aktuella lägenhetstypen är litet i förhållande till behovet och 

efterfrågan hos aktuell målgrupp

Totalt omfattar statistiken ca 6 900 förmedlade bostäder varav 88% skett i LKFs
bestånd. LKF har idag en genomsnittlig kötid på 9 år vilket är en ökning med nästan 2 
år sedan 2014. Kötiden för de förmedlingar som sker via Boplats Syd har inte haft en 
lika tydlig positiv utveckling, där är den genomsnittliga kötiden idag ca 3,5 år. 
Förmedlingar som sker via Boplats Syd omfattar bostäder som förvaltas av Stena 
Fastigheter och Riksbyggen och ligger i tätorten Lund; i centrum, Källby och 
Nöbbelöv. Förmedlingar av Riksbyggens lägenheter skedde endast under 2016-2017 
och avser nyproduktionslägenheter.

Det är inte ovanligt att nyproducerade hyresrätter har en förhållandevis kort kötid, 
detta på grund av att hyresnivån är högre, att det samtidigt finns flera liknande objekt 
att välja bland på en och samma plats och för att nyproduktionsområden ofta är 
mindre centralt belägna.

www.junistrategi.se 33
Källor: LKF & Boplats Syd

2523 ( 2864 )



Förmedlingar per lägenhetstyp

Lägenhetstyp Antal förmedlade Boarea Månadshyra Årshyra/kvm Kö tid (år)

LKF

1 rok 255 (15%) 36 3 940 1 320 6

2 rok 775 (45%) 58 5 690 1 185 8

3 rok 523 (31%) 78 7 190 1 105 10

4 rok 130 (8%) 96 8 430 1 050 13

5+ rok 30 (2%) 122 10 300 1 020 16

T otalsumma 1 713 (100%) 65 6 180 1 165 9

Boplats Syd

1 rok 65 (39%) 38 5 900 1 910 3

2 rok 68 (36%) 62 7 900 1 535 3

3 rok 41 (19%) 76 9 410 1 495 4

4 rok 12 (5%) 102 12 050 1 420 3

5 rok 1 (0%) 110 12 410 1 355 12

T otalsumma 187 (100%) 59 7 83 1 650 3
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Kötiden varierar relativt mycket beroende på lägenhetstyp (1-5 rok). I 

jämförelse med 2014 då kötiden i snitt låg inom spannet 4-8 år, är 
spridningen större idag då den varierar mellan 6-12 år och ännu mer om 
man räknar in 5:or. Generellt sett är kötiden kortast för 1:or och sedan högre 
ju större lägenhetstypen är. Av samtliga förmedlingar står 1-3 rok för över 
90%. Det sker förhållandevis få förmedlingar av 4:or och ännu färre av 5:or.

Sett till de olika förmedlingsköerna så ligger årshyresnivån i snitt på 
1 165 kr/kvm inom LKFs kö och på 1 650 kr i Boplats Syds kö. 

Förmedlingar 2019-2020
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Förmedlingar per åldersgrupp
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Hyresgästernas medelålder per lägenhetstyp är över tid relativt stabil. Endast för 1 rok finns en positiv trend vilket innebär att hyresgästerna i genomsnitt 

blir äldre när de förmedlas en lägenhet, 33 år 2019 i jämförelse med 28 år 2014.

Genomsnittlig kötid har som tidigare konstaterats totalt sett ökat över tid. Sett till ålder har kötiden ökat som mest för gr upperna 35-44 år, 55-59 år och 
75+ år mellan perioden 2015/2016 och 2019/2020. 
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Förmedlingsstatistik per tätort
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T ä tort Antal förmedlingar Årshyra/kvm Kö tid (antal år)

Dalby 145 1 267 8

Genarp 26 1 254 7

Lund (inkl. Vallkärra) 1 465 1 154 9

Revingeby - - -

Stångby - - -

Södra Sandby 50 1 120 10

Torna Hällestad - - -

Veberöd (inkl. Idala) 27 1 366 7

He la kommunen 1 713 1 274 9

Det är bara förmedlingar genom LKFs kö som skett i andra tätorter än 
Lund. Under hela perioden 2014-2020 har 86% av förmedlingarna varit 
av lägenheter belägna i tätorten Lund, därefter förmedlas flest lägenheter i 
Dalby och ett mindre antal i Södra Sandby, Veberöd och Genarp. Enligt 
LKFs statistik har inga förmedlingar skett i Revingeby, Stångby eller 
Torna Hällstad 2019-2020. 

År 2019-2020 var den genomsnittliga årshyresnivån 1 120-1 366 kr/kvm 
beroende på tätort, totalt sett ligger snittet på drygt 1 270 kr/kvm. Högst 
hyresnivå i förmedlingarna återfinns i Veberöd och lägst i Södra Sandby. 
Kötiden är som tidigare nämnts 9 år men varierar mellan 7-10 år beroende 
på tätort, kortast kötid råder i Genarp och Veberöd, medan kötiden är 
något längre i Södra Sandby.
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Källor: LKF
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Nyproducerade hyresrätter

För att i senare steg kunna beräkna hur många av kommunens invånare som har 
de ekonomiska förutsättningarna att kunna efterfråga en nyproducerad 
hyresrätt används rådande hyresnivåer för nyproduktion som mått. 

I tabellen nedan har fyra av kommunens pågående projekt av hyresrätter 
sammanställts. För dessa är kötiden mycket jämn på ca 5,5 år och årshyresnivån 
ligger omkring 1 550 kr/kvm vilket motsvarar en normhyra om ca 1 430 kr/kvm. 
Denna nivå ligger under investeringsbidragsnivån (1 450 kr/kvm för 
studentstäder).

Statistik för samtliga projekts lägenheter har slagits samman i den rosa tabellen 
för att ge ett standardmått på nyproduktionshyran i lägenheter riktade mot 
ensamhushåll (1-2 rok, 46 kvm) och mot sambohushåll (3-4 rok, 78 kvm).
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Beräkning av hyresnivå som underlag till marknadsdjup

Boarea Hyra/mån

1 rok 38 5 500

2 rok 54 7 000

3 rok 74 8 800

4 rok 83 9 900

1-2 rok 46 6 250

3-4 rok 78 9 350

Projekt Antal lgh Boarea Hyra/mån Årshyra/kvm Normhyra*
Kötid (antal 

förmedlingar)

Gränden 90 60 7 385 1 506 1 369 5,9 (96)

Klockan 44 60 7 723 1 581 1 430 5,1 (45)

Kryptan 50 60 7 679 1 545 1 427 -

Xplorion 53 60 7 592 1 562 1 439 4,7 (53)

Sammanställningen baseras på information från LKFs projekthemsidor och har kompletterats 

med förmedlingsstatistik vad gäller antal förmedlingar och genomsnittlig kötid

*Normhyran är baserad på totalt snitt per lägenhetstyp omräknat till 3 rok om 77  kvm.
Källor: LKF
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Del 2.2: Demografi, flyttströmmar, 
betalningsförmåga
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Statistik per hushållstyp och tätort

I detta kapitel presenteras statistik både sett till olika hushållstyper 
(först i kapitlet) och kommunens tätorter (sist i kapitlet).

De hushållstyper som undersöks närmare är: 

Ensamboende

• Äldre

• Yngre

• Med barn

Sammanboende

• Äldre

• Yngre

• Med barn

Dessutom har kvinnor och män studerats var för sig, liksom olika 
inkomstklasser. Dessa olika hushållstyper har ofta olika behov, 
förväntningar och önskemål vad gäller sin bostadssituation. 
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Hushållens sammansättning 
och boende
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Hushållsstrukturen i kommunen

Av samtliga hushåll i Lunds kommun utgörs nästan hälften, 46%, av 
ensamboende utan barn, bland dessa återfinns både äldre och yngre 
hushåll och framförallt den stora gruppen studenter. Därefter utgör 
sammanboende med och utan barn ungefär en femtedel vardera. 
Ensamboende med barn står för 6%, och till sist utgör gruppen övriga 
hushåll sammantaget 7% (övriga hushåll kan exempelvis vara 
syskonhushåll, flergenerationshushåll, kollektivboende eller att man har 
inneboende).

Totalt sett summerar andelen som är barnfamiljer till 28% av kommunens 
hushåll. Av dessa är det ungefär lika många som har 1 och 2 barn, 40% 
respektive 42%, och 18% av hushållen har 3 eller fler barn. Bland de 
sammanboende hushållen är det 66% som har fler än 1 barn jämfört med 
41% bland de ensamstående hushållen.

Ett barn kan endast vara folkbokförd på den ena förälderns adress vid 
varannan-vecka-boende, vilket gör att andelen boende utan barn 
egentligen är något lägre.

Lunds kommun 2019
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Hushållssammansättning per åldersgrupp
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Lunds kommun, 2019
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Ensamstående utan barn Ensamstående med barn 0-24 år
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Sammanboende med barn 0-24 år Sammanboende med barn 25+ år

Övriga hushåll utan barn Övriga hushåll med barn 0-24 år

Övriga hushåll med barn 25+ år Uppgift saknas

Till vänster visas hur de boende i kommunen fördelar sig per hushållstyp 
med hänsyn till ålder. Längst till vänster syns hur gruppen ensamboende 
utan barn dominerar i åldrarna 20-29 år (turkost fält). I åldersgruppen 
25-29 år ökar andelen sammanboende utan barn (gult fält), då de unga 
vuxna i stor utsträckning flyttar ihop, därefter ökar andelen 
sammanboende med barn (ljusgrått fält) vilket dominerar 
hushållsstrukturen i åldrarna 30-54 år. 

Från och med åldersspannet 50-54 år börjar återigen andelen 
sammanboende och ensamboende utan barn öka vilket motsvarar 
tidpunkten då många barn flyttar hemifrån. Från och med 85 år överstiger 
andelen ensamboende hushåll de sammanboende, detta av naturliga skäl.

Källa: SCB
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Hushållsstorlek och bostadstyp

Stapeldiagrammet till höger visar hur invånarna i Lunds kommun bor 
fördelat på hustyp, upplåtelseform samt åldersgrupp.

Ser man till kommunen totalt så är ungefär 44 % av invånarna boende i 
flerbostadshus och 42 % i småhus. Bland flerbostadshusen är det relativt 
jämnt fördelat mellan bostads- och hyresrätter. En hög andel (34 %) av 
individer i åldern 20-29 år bor i specialbostad, framförallt 
studentbostäder.

I tabellen nedan visas hushållstorlekarna per hustyp.
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Lunds kommun, 2019

Hustyp Personer per hushåll

Småhus 2,8

Äganderätt 2,9

Bostadsrätt 2,4

Hyresrätt 2,4

Flerbostadshus 1,9

Bostadsrätt 1,8

Hyresrätt 1,9

Specialbostad* 1,3

Övrigt boende** 1,9

Uppgift saknas 1,8

Samtliga boendeformer 2,1

*Med specialbostad menas: en bostad som är avsedd för studerande vid universitet eller högskola, för äldre eller 
funktionshindrade eller för vissa väl avgränsade grupper

**Med övrigt boende menas: flerbostadshus med äganderätt (ägarlägenheter) och/eller Lägenheter i byggnader 
som inte huvudsakligen är avsedda för bostadsändamål
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Hushållens boarea
Lunds kommun 2019
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Genomsnittlig boarea (kvm) per person & hushållstyp
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Andel hushåll per boendeform fördelat på 
ensamstående kvinnor och män med barn

Ensamstående kvinnor med barn 0-24 år Ensamstående män med barn 0-24 år

Totalt sett i kommunen är genomsnittlig boarea per person och hushåll 40 kvm, i hushållsgruppen ensamboende föräldrar uppgår boarean till 35 kvm per 

person för kvinnor och till 43 kvm för män. Den hushållstyp som bor mest rymligt är ensamboende äldre utan barn.

Det finns en stor skillnad vad gäller boendeform om man studerar män och kvinnor var för sig, samt vissa skillnader i genomsnittlig boarea per person 
och hushållstyp. Bland ensamstående kvinnor som har barn är den dominerande boendeformen hyresrätter i flerbostadshus, medan de allra flesta 
ensamstående papporna är boende i småhus i äganderätt. 

Källor: SCB
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Hushållens inkomstnivå
Lunds kommun 2018
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År 2018 uppgick disponibel hushållsinkomst (median) till 350 tkr/år i 

hela kommunen. Sett till olika hushållstyper finns stora skillnader vad 
gäller inkomstnivå, naturligt sett är hushållsinkomsten lägre i 
ensamstående hushåll och högre i samboende hushåll. Som högst är 
hushållsinkomsten i samboende hushåll med barn i åldrarna 0-19 år och 
kvarboende barn 20-29 år. Lägst inkomstnivå har ensamstående hushåll 

utan barn, denna hushållsgrupp domineras av unga vuxna (varav en stor 
del i just Lund är studenter)  vilket också påverkar total medianinkomst i 
kommunen.

Bland de ensamstående hushållen observeras en viss skillnad i 

inkomstnivå med hänsyn till kön. Både i absoluta tal och procentuellt sett 
är inkomstskillnaden som störst mellan ensamstående kvinnor och män 
med barn 0-19 år, kvinnorna har i snitt en 15% lägre inkomst än männen 
vilket motsvarar ca 60 tkr mindre om året. Minst inkomstskillnad är det 
bland kvinnor och män som bor ensamma utan barn, bland dessa tjänar 

kvinnorna 7% mindre, här dominerar studenterna.

Skillnader i hushållsinkomst observeras i ännu högre grad med hänsyn till 
ålder. Sett till hushåll utan barn råder högst inkomstnivå i åldrarna 50-64 
år och lägst inkomstnivå mellan 18-29 år och 80+ år.

Median 
samtliga 
hushåll

Disponibel hushållsinkomst (median) 2018

Hushållstyp 18-29 år 30-49 år 50-64 år 65-79 år 80+ år Al la åldrar

Ensamstående 
kvinnor

Med barn 0-19 år 210,2 322,9 379,9 325,8

Med kvarboende unga vuxna 20-29 år 423,8 397,6 458,2 325,4 447,5

Utan barn 149,7 261,6 289,1 189,6 167,2 178,5

Ensamstående 
män

Med barn 0-19 år 281,5 378 409,9 355,8 384,6

Med kvarboende unga vuxna 20-29 år 407 548,1 503 451,9 496,5

Utan barn 146,6 265,6 282,9 206,6 196,3 191,2

Ensamstående 
totalt

Med barn 0-19 år 217,9 331,2 386,6 342,6 337

Med kvarboende unga vuxna 20-29 år 420,7 434 474,1 395,5 458,2

Utan barn 148,3 263,9 286,8 195,4 171,9 183

Sammanboende 

Med barn 0-19 år 448,7 666,3 814,7 753,4 682,6

Med kvarboende unga vuxna 20-29 år 785 755,8 875,2 784,5 842,9

Utan barn 362,4 546,9 645,6 482,1 349,6 487,6
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siffrorna i tabellen på de 
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Medianinkomst och inkomstfördelning per åldersgrupp
Sammanräknad förvärvsinkomst (brutto) Lunds kommun 2018

Tabellen visar inkomststrukturen i kommunen för individer som är 20 år och äldre, näst längst till vänster presenteras även medianinkomsten inom 

respektive åldersgrupp. Färgerna indikerar nivån. Inkomstnivån är som högst i åldrarna 40-59 år vilket framgår av både medianinkomsten och av att över 
hälften har en inkomst som är minst 400 tkr om året. I andra änden ser vi tydligt att unga 20-29 år och äldre 85+ år har betydligt lägre inkomst då 
medianinkomsten är under 200 tkr/år och då max 11% tjänar minst 400 tkr/år.

Ålder Medianinkomst 2018 ≥0 ≥1 tk r ≥20 tkr≥40 tkr≥60 tkr≥80 tkr
≥100 

tk r

≥120 

tk r

≥140 

tk r

≥160 

tk r

≥180 

tk r

≥200 

tk r

≥220 

tk r

≥240 

tk r

≥260 

tk r

≥280 

tk r

≥300 

tk r

≥320 

tk r

≥340 

tk r

≥360 

tk r

≥380 

tk r

≥400 

tk r

≥500 

tk r

≥600 

tk r

≥800 

tk r

≥1000

+ tk r

20-24 år 55,6 100% 87% 76% 62% 47% 36% 30% 25% 21% 18% 15% 13% 11% 9% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 1% 0% 0% 0% 0%

25-29 år 158,4 100% 87% 81% 76% 70% 65% 60% 56% 53% 50% 47% 44% 42% 39% 37% 34% 31% 27% 23% 19% 15% 11% 2% 1% 0% 0%

30-34 år 299,2 100% 88% 85% 82% 80% 78% 77% 74% 72% 70% 68% 66% 63% 61% 57% 54% 50% 45% 41% 35% 30% 25% 10% 4% 1% 0%

35-39 år 351,8 100% 91% 89% 87% 86% 85% 83% 81% 80% 78% 77% 75% 73% 70% 68% 65% 61% 57% 53% 48% 44% 39% 21% 10% 3% 1%

40-44 år 399,2 100% 94% 92% 91% 90% 89% 88% 86% 85% 85% 83% 82% 80% 78% 76% 73% 70% 66% 63% 58% 54% 50% 31% 18% 6% 2%

45-49 år 428,2 100% 95% 93% 93% 92% 91% 91% 89% 88% 87% 86% 84% 83% 82% 80% 77% 74% 71% 67% 63% 59% 56% 36% 23% 9% 4%

50-54 år 424,2 100% 95% 94% 93% 93% 92% 92% 89% 88% 87% 85% 83% 82% 80% 78% 76% 73% 70% 66% 62% 59% 55% 35% 23% 11% 5%

55-59 år 406,5 100% 95% 94% 93% 93% 92% 91% 89% 88% 86% 85% 82% 81% 79% 77% 74% 72% 68% 64% 60% 55% 51% 32% 21% 9% 5%

60-64 år 385,4 100% 97% 95% 95% 94% 94% 93% 90% 89% 86% 84% 82% 79% 77% 74% 71% 68% 64% 60% 56% 51% 47% 28% 17% 8% 4%

65-69 år 314,7 100% 100% 99% 99% 98% 97% 95% 92% 89% 85% 80% 76% 71% 67% 62% 57% 53% 49% 45% 42% 38% 35% 20% 12% 5% 3%

70-74 år 238,8 100% 99% 99% 99% 98% 97% 95% 91% 86% 79% 71% 64% 57% 50% 43% 39% 34% 31% 28% 25% 23% 21% 12% 8% 3% 2%

75-79 år 219,2 100% 99% 99% 98% 98% 97% 94% 91% 85% 77% 68% 58% 50% 41% 35% 31% 27% 24% 21% 18% 16% 15% 8% 5% 2% 1%

80-84 år 206,2 100% 99% 99% 99% 99% 98% 94% 88% 81% 73% 64% 53% 44% 34% 26% 22% 18% 15% 13% 11% 10% 9% 4% 2% 1% 0%

85+ år 198,0 100% 99% 99% 99% 99% 98% 94% 88% 79% 70% 60% 49% 39% 31% 23% 18% 15% 13% 11% 9% 8% 7% 3% 1% 1% 0%

Alla åldrar 278,3 100% 93% 90% 87% 83% 81% 78% 75% 72% 69% 66% 62% 59% 56% 53% 50% 47% 43% 40% 36% 33% 30% 17% 10% 4% 2%
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Boendeutgift i förhållande till disponibel inkomst
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Kommuner med >75 000 inv. år 2017
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Boendeutgift som andel av disponibel ink. För att kunna beskriva hur boendesituationen ser ut för olika 
hushållstyper har inkomstnivån satts i relation till bostadsform. Till 
vänster visas hur stor andel som boendeutgiften utgör av disponibel 
inkomst, måttet ger en indikation på hur förutsättningarna ser ut för 
olika hushållstyper. Siffrorna visar genomsnittliga andelar i 
kommuner med minst 75 000 invånare år 2017, andelarna kan 
variera med hänsyn till geografi och år, men de relativa skillnaderna 
mellan hushållstyperna är generellt sett de samma. 

Statistiken visar att de hushåll vars ekonomi är hårdast belastad 
framförallt är;

• Ensamstående utan barn i hyresrätt: En grupp hushåll som till 
stor del omfattar unga vuxna och seniorer som av naturliga skäl 
har svagare ekonomiska förutsättningar. Detta, i kombination 
med att hyran i jämförelse med boendekostnader i ägt boende 
generellt sett är högre, gör att andelen uppgår till 36% av 
disponibel inkomst. 

• Ensamstående med barn i hyresrätt: Låginkomsttagande hushåll 
är generellt sett överrepresenterade bland boende i hyresrätter. 
Ensamstående föräldrar lägger ca 29% av sin disponibla inkomst 
på boendet. Dock är andelen ensamstående föräldrar 
förhållandevis liten sett till hela Lunds kommun.

SCB ger inget värde för Ensamstående med barn i äganderätt.

Källor: SCB
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Befolkning och flyttströmmar 
i tätorterna
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Åldersstruktur
Tätortsnivå 2019

Tabellen nedan visar respektive tätorts befolkningsstruktur (2019) utifrån olika livsfaser. När en individ växer in i en ny livsfas uppstår ofta ett flyttbehov. 
Vardera tätorts struktur är färglagd utifrån hur stor andel av befolkningen som befinner sig inom respektive livsfas. Generellt sett så är strukturerna relativt lika 
mellan tätorterna, men det finns vissa tätorter som sticker ut. Exempelvis Lund (inkl. Vallkärra) med en högre andel unga vux na och Stångby med en högre 
andel barnfamiljer.
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Invånarantal (andel av kommunen)

Andel av befolkning inom resp. livsfas

T ä tort
Barn & unga 

0-19 år
Unga vuxna 

20-29 år
Familjebildande 

30-44 år
Mitt i livet 
45-59 år

Pensionärer 
60-79 år

Seniorer
80+ år

Dalby 6 714 (5%) 30% 7% 21% 18% 19% 5%

Genarp 2 943 (2%) 30% 5% 19% 21% 19% 5%

Lund (inkl. Vallkärra) 93 863 (75%) 20% 25% 19% 15% 17% 4%

Revingeby 526 (0,4%) 28% 8% 20% 19% 22% 3%

Stångby 2 098 (2%) 39% 3% 26% 18% 12% 2%

Södra Sandby 6 535 (5%) 29% 6% 18% 21% 21% 5%

Torna Hällestad 666 (1%) 33% 7% 17% 26% 15% 2%

Veberöd (inkl. Idala) 5 540 (4%) 29% 8% 20% 19% 20% 4%

Landsbygd och på kommunen skrivna 6 050 (5%) 26% 9% 18% 25% 20% 3%

He la kommunen 124 935 (100%) 22% 20% 19% 17% 17% 4%
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Befolkningsprognos per tätort
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I grafen ovan visas Lunds kommuns befolkningsprognos per 
tätort. Befolkningsantalen är indexerade till 100 för år 2019 för 
att kunna jämföra den prognosticerade utvecklingen mellan 
tätorterna. Den tätort som sticker ut är Stångby som fr.o.m. år 
2023 prognosticeras att ha en mycket hög befolkningstillväxt 
procentuellt (i antal knappt 1 800 personer till år 2030). 
Befolkningstillväxten beror på planerat byggande här.

I tabellen till höger visas prognosen i absoluta tal per tätort för år 
2025 och 2030, samt den procentuella utvecklingen mellan år 
2019 och 2030. 

I resultaten framöver benämns Landsbygden som Övriga 
delar.

Källor: Lunds kommun
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Indexerad prognosticerad befolkningsutveckling per tätort, 2019=index 100

Dalby

Genarp

Lund (inkl Vallkärra)

Revingeby

Stångby

Södra Sandby

Torna Hällestad

Veberöd (inkl Idala)

Landsbygd

T ä tort 2019 2025 2030
Fö rändring 

2019-2030

Dalby 6 714 7 239 7 772 16%

Genarp 2 943 3 046 3 076 5%

Lund (inkl Vallkärra) 93 836 103 725 109 290 17%

Revingeby 526 584 631 20%

Stångby 2 098 2 813 3 874 85%

Södra Sandby 6 535 7 049 7 464 14%

Torna Hällestad 666 670 692 4%

Veberöd (inkl Idala) 5 540 5 887 6 098 10%

Landsbygd 5 878 5 941 6 077 3%

He la kommunen 124 935 137 317 145 434 16%
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Befolkningsprognos per ålder

I grafen nedan visas befolkningsprognosen per ålder för Lunds kommun. Under de kommande åren är det framförallt familjer med barn i tonåren (10-
talister) som förväntas att öka, men också småbarnsfamiljer. En inflyttning förväntas inom i princip alla åldersgrupper. För de äldre åldersgrupperna som 
ökar sker detta naturligt genom att befolkningen åldras, vilket leder till förändrade bostadsbehov. I analysen har varje tätorts förändrade åldersstruktur 
tagits i beaktning.
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Lunds kommun 2019-2030
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Flyttströmmar
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Flyttfrekvens
Tabellen ovan till höger visar flyttfrekvensen hos befolkningen i respektive tätort och hela 
kommunen. Flyttfrekvensen är beräknad som:

(퐴푛푡푎푙 푓푙푦푡푡푎푟 푖푛표푚 표푚푟å푑푒푡 + 퐹푙푦푡푡푛푒푡푡표 푡푖푙푙 표푚푟å푑푒푡 )

퐵푒푓표푙푘푛푖푛푔푠푚ä푛푔푑

Generellt sett så flyttar vi som mest i åldern 20-29 år, vilket spelar en stor roll för t.ex. Lund 
tätort där andelen invånare i den åldern är högre. Tre av tätorterna har en negativ 
flyttfrekvens, detta beror på att nettoinflyttningen (inflyttning minus utflyttning) till dessa 
tätorter är negativ – se summakolumn i tabellen nedan.

Tabellen nedan visar flyttnettot per åldersgrupp och tätort. Per tätort anger färgläggningen 
lägsta värde som mörkast orange, och högsta värde som ljusast turkos.

Tätort/kommun Flyttfrekvens 2019

Dalby 4%

Genarp 2%

Lund (inkl. Vallkärra) 11%

Revingeby -2%

Stångby -1%

Södra Sandby 2%

Torna Hällestad -2%

Veberöd (inkl. Idala) 7%

Hela kommunen 11%

Riket (exkl. utlandsflyttar) 15%

Flyttnetto per 

åldersgrupp
Ålder

Summa
Andel av 

befolkningsmängden, 

2019Tätort/kommunen 0 1-5 6-15 16-18 19-24 25-29 30-39 40-64 65-74 75-

Dalby 8 30 36 -1 -13 2 52 5 2 2 123 2%

Genarp 2 15 11 -1 -27 -2 19 0 -7 8 18 1%

Lund (inkl Vallkärra) -40 -60 9 102 2 571 -1 116 -313 51 16 18 1 238 1%

Revingeby 0 5 -1 -1 -3 0 -1 -4 -3 -1 -9 -2%

Stångby 0 5 -6 -10 -2 5 -16 -13 0 1 -36 -2%

Södra Sandby 0 31 28 -9 -90 -2 55 -16 0 5 2 0%

Torna Hällestad 0 3 1 -1 -6 -2 -4 0 0 -1 -10 -2%

Veberöd (inkl Idala) 0 50 49 2 -12 19 73 7 13 10 211 4%

Hela kommunen -25 113 165 64 2 432 -1 097 -106 53 5 17 1 621 1%

Källor: Lunds kommun

Per tätort 2019
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Andel ensamboende invånare (20+ år) per disp. inkomstnivå

Nedan visas inkomststrukturen för ensamboende invånare (20+ år) per tätort och hela kommunen. Procentandelarna visar hur stor del av befolkningen 
som har en disponibel inkomst över ett visst värde. Exempelvis har 43 % av alla ensamboende invånare (20+ år) i Stångby tätort en inkomst lika med eller 
över 360 tkr/år. Färgläggningen gör att man visuellt också kan se tätorter med en högre inkomstnivå, exempelvis Stångby och T orna Hällestad.
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Per tätort 2018
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Dalby 100% 100% 99% 98% 97% 92% 85% 69% 55% 49% 43% 38% 33% 27% 23% 18% 15% 11% 10% 9% 8% 7% 6% 5% 5% 4% 3% 1% 1% 1% 1%

Genarp 100% 99% 98% 98% 97% 94% 88% 72% 56% 50% 41% 38% 32% 26% 23% 19% 18% 15% 13% 9% 7% 7% 6% 6% 5% 5% 3% 1% 1% 1% 1%

Lund (inkl Vallkärra) 100% 98% 97% 95% 92% 86% 76% 61% 51% 45% 40% 34% 29% 25% 21% 17% 14% 12% 10% 8% 7% 6% 6% 5% 4% 4% 2% 2% 1% 1% 1%

Revingeby 100% 100% 100% 100% 97% 96% 86% 75% 63% 58% 46% 38% 30% 27% 25% 20% 15% 14% 13% 10% 10% 7% 7% 7% 6% 1% 1% 1% 0% 0% 0%

Stångby 100% 100% 99% 99% 99% 98% 94% 86% 73% 69% 66% 64% 58% 56% 52% 43% 38% 32% 27% 24% 19% 16% 16% 15% 12% 11% 4% 2% 1% 1% 0%

Södra Sandby 100% 100% 99% 99% 98% 95% 89% 72% 62% 54% 48% 43% 38% 32% 27% 23% 20% 16% 15% 12% 11% 10% 9% 8% 6% 6% 3% 3% 2% 1% 1%

Torna Hällestad 100% 98% 98% 97% 95% 94% 92% 86% 80% 71% 65% 58% 52% 48% 45% 43% 37% 32% 28% 23% 17% 17% 14% 11% 9% 8% 3% 3% 3% 3% 3%

Veberöd (inkl Idala) 100% 99% 99% 98% 98% 95% 89% 76% 64% 58% 53% 46% 39% 33% 29% 23% 19% 16% 13% 11% 10% 9% 8% 8% 7% 7% 4% 3% 2% 2% 2%

Hela kommunen 100% 98% 97% 95% 93% 87% 77% 62% 53% 46% 41% 35% 31% 26% 22% 18% 15% 12% 10% 9% 8% 7% 6% 5% 5% 4% 2% 2% 1% 1% 1%

Källor: Lunds kommun
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≥0 tkr ≥24 tkr≥48 tkr≥72 tkr≥96 tkr
≥120 

tk r
≥144 

tk r
≥168 

tk r
≥192 

tk r
≥216 

tk r
≥240 

tk r
≥264 

tk r
≥288 

tk r
≥312 

tk r
≥336 
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≥360 
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tk r
≥558 

tk r
≥576 

tk r
≥600 

tk r
≥720 

tk r
≥840 

tk r
≥960 

tk r
≥1 080 

tk r
≥1 200 

tk r

Dalby 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 99% 99% 98% 97% 95% 93% 90% 88% 85% 82% 79% 77% 73% 70% 66% 63% 58% 55% 52% 33% 17% 9% 6% 3%

Genarp 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 99% 99% 99% 98% 97% 95% 92% 89% 86% 84% 82% 80% 77% 75% 72% 68% 64% 60% 56% 34% 18% 10% 7% 4%

Lund (inkl Vallkärra) 100% 99% 99% 99% 99% 98% 97% 96% 95% 93% 91% 89% 86% 83% 79% 76% 73% 70% 66% 63% 60% 56% 53% 50% 46% 43% 30% 20% 13% 9% 6%

Revingeby 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 99% 98% 97% 94% 90% 87% 81% 78% 75% 74% 69% 66% 60% 57% 52% 46% 28% 15% 9% 6% 5%

Stångby 100% 100% 100% 100% 100% 100% 99% 99% 99% 99% 98% 98% 97% 96% 94% 93% 91% 89% 87% 85% 83% 80% 77% 74% 70% 67% 47% 25% 14% 7% 4%

Södra Sandby 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 99% 99% 98% 95% 92% 89% 87% 84% 81% 79% 76% 73% 70% 67% 63% 58% 55% 36% 20% 12% 7% 5%

Torna Hällestad 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 99% 99% 98% 97% 96% 94% 93% 92% 91% 89% 87% 86% 82% 79% 78% 75% 72% 68% 51% 39% 23% 13% 10%

Veberöd (inkl Idala) 100% 100% 100% 100% 100% 99% 99% 99% 99% 99% 98% 96% 93% 90% 87% 84% 82% 79% 76% 73% 70% 67% 63% 58% 54% 50% 29% 16% 9% 6% 4%

Hela kommunen 100% 100% 99% 99% 99% 98% 98% 97% 96% 95% 93% 91% 88% 85% 82% 79% 76% 73% 70% 67% 63% 60% 57% 53% 50% 47% 32% 20% 13% 9% 6%

Andel sammanboende hushåll (20+ år) per disp. inkomstnivå
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Per tätort 2018

Nedan visas inkomststrukturen för sammanboende invånare (20+ år) per tätort/kommunen, per hushåll. Även bland sammanboende hushåll är Stångby och 
Torna Hällestad de tätorter med högst inkomstnivåer,

Källor: Lunds kommun
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Sammanfattning 
nulägesanalys

Ordinarie bostadsmarknad
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Sammanfattning nulägesanalys per hushållstyp

Nedan sammanfattas de stora huvuddragen vad gäller boendesituation, ekonomiska förutsättningar och bostadsmarknad för de sex huvudsakliga hushållstyperna 
som undersökts. I del 6 presenteras även en nulägesbeskrivning av förutsättningarna per tätort tillsammans med beräknat framt ida behov och efterfrågan.
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Hushållstyper Boendesituation Ekonomisk situation Byggande och bostadsmarknad

Ensamboende

Äldre

De flesta bor i lägenhet, främst 
bostadsrätt men även hyresrätt. Män bor i 

något större utsträckning kvar i ägt 
småhus.

Svag hushållsekonomi och för de som bor i hyresrätt 
och bostadsrätt är boendeutgiftsandelen mycket hög. 

Genomsnittlig kötid för att få ett hyreskontrakt har haft en relativt kraftig 
ökning för gruppen 75+ år just för år 2019, men för året 2020 sjönk den igen 

till 7-9 år som den legat på de senaste åren. 

Yngre
De flesta bor i studentbostad, därefter 
bostadsrättslägenhet följt av 

hyreslägenhet. 

På grund av ringa ålder mycket låg inkomstnivå, dock 
finns stora inkomstskillnader i gruppen 20-34 år. Har 

högst boendeutgiftsandel i förhållande till inkomst.

1-2 rok har stått för mer än hälften av kommunens byggande de senaste 
fem åren. Pris- och hyresnivå per kvm är dock som högst för dessa lgh-

typer. På andrahandsmarknaden har bostadsrättspriset och kötiden för 
hyresrätter ökat.

Med barn
Kvinnor bor främst i hyresrättslägenhet, 
men också i bostadsrätt och männen i ägt 

småhus. De flesta har 1 barn.

Inom denna grupp är inkomstskillnaderna som högst 
mellan män och kvinnor. Ensamstående kvinnor 

tjänar mindre än medianen i kommunen och männen 
tjänar mer. Boende i hyresrätt har en mycket hög 
boendeutgiftsandel. 

Byggandet av 2-3 rok har minskat sett till andel av totalt byggande de två 
senaste åren. Dessa utgör dock störst andel av andrahandsmarknaden 

(både br & hr). Kötiden för 2 rok är i dagsläget strax under totalt snitt på 
hyresmarknaden och kvm-priserna för 2 rok har utvecklats något svagare 
än snittet.

Sammanboende

Äldre

Förhållandevis många bor i ägt småhus, 
därefter bostadsrättslägenhet. Fr.om 80 

år ökar andelen boende i lägenhet 
kraftigt.

Två hushållsekonomier gör att medianinkomsten är 
förhållandevis god mht till åldern. Även de som bor i 

hyresrätt har en relativt låg boendeutgiftsandel.

Genomsnittlig kötid för att få ett hyreskontrakt har haft en relativt kraftig 
ökning för gruppen 75+ år.

Yngre
Bor främst i någon form av lägenhet, både 
hyresrätt och bostadsrätt. 

Två hushållsekonomier gör att medianinkomsten är 
förhållandevis god mht till åldern, dock finns stora 

skillnader inom gruppen 20-34 år. 
Boendeutgiftsandelen i denna hushållstyp motsvarar 
medianen av samtliga hushåll, men lägre för de som 

bor i bostadsrätt.

Byggandet av 2-3 rok har minskat sett till andel av totalt byggande de två 
senaste åren. Dessa utgör dock störst del av andrahandsmarknaden (både 

br & hr). Kötiden för 2 rok är i dagsläget strax under totalt snitt på 
hyresmarknaden och kvm-priserna för 2 rok har utvecklats något svagare 
än snittet.

Med barn

De allra flesta bor i någon form av 
småhus, därefter bor ungefär lika många i 

bostadsrätt som i hyresrätt. De flesta 
barnfamiljer har 2 barn, 

Den hushållstyp som har näst högst inkomstnivå, då 
många bor i ägt boende är boendeutgiftsandelen 

också bland de lägsta. 

Byggandet av småhus med äganderätt har minskat, både andelsmässigt 
och i absoluta tal. Även byggandet av stora lägenhetstyper har 

genomgående legat på en låg nivå. Större lägenhetstyper har haft stark 
positiv prisutveckling, kötiderna är långa och ökar mer än för de mindre 
lägenhetstyperna.

Lunds kommun
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Del 3: Beräkning och resultat 
demografiskt drivet bostadsbehov
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Beräkning av det demografiskt drivna bostadsbehovet

Stapeldiagrammet till höger visar bostadsbehovet för Lunds kommun per år 
och bostadstyp framöver. Beräkningen tar hänsyn till hur mycket 
befolkningen ökar år till år och hur många tillkommande hushåll det 
motsvarar. Modellen presenteras mer ingående på sidan 8. Modellen bygger 
också på Lunds kommuns befolkningsprognos.

Behovet är beräknat utifrån hushållskvotsmetoden men med hänsyn till hur 
olika åldersgrupper bor idag och hur hushållsstorlekarna varierar beroende 
på upplåtelseformer och bostadstyper. I snitt beräknas bostadsbehovet att 
vara omkring 900 bostäder per år mellan 2020-2030, med ett något högre 
behov i början av perioden. Ser man till kategorin Ospecificerat så utgör den 
en stor andel av bostadsbehovet – främst är det kopplat till att det i dagsläget 
bor många unga vuxna (20-29 år) i studentbostäder, samtidigt som den 
åldersgruppen prognosticeras att öka framöver.
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Lunds kommun 2020-2030

*Ospecificerade bostäder är det behov som är beräknat utifrån befolkningens boende idag i specialbostäder, 
övriga boenden och där uppgift saknas. Behovet kan till viss del tillgodoses genom vanliga bostäder. 
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I tabellen nedan visas det demografiskt drivna bostadsbehovet per tätort, fördelat på bostadstyp och upplåtelseform under perioden 2020-2030. Totalt uppgår behovet 
till 9 931 bostäder, vilket ger ett genomsnittligt behov om cirka 900 bostäder per år. Som visat i stapeldiagrammen på föregående sidor förväntas bostadsbehovet att 
vara som störst under början av perioden om man ser till hela kommunen, under 2020 finns ett behov om drygt 1 040 bostäder. 

För år 2020 blir det demografiskt drivna behovet negativt för vissa bostadstyper i tätorterna Revingeby och Stångby, vilket beror på att befolkningsprognosen är 
negativ eller mycket låg. Resultaten ska nödvändigtvis inte tolkas som att bostäder bör försvinna, utan att för år 2020 så är behovet till stora delar uppfyllt och att 
den bostadstyp som inte har ett negativt behov är småhus, vilket visar vart fokus bör ligga om man väljer att utveckla bostäder. På längre sikt ser vi enligt 
befolkningsprognoserna däremot ett stort bostadsbehov i framförallt Stångby. 

Per tätort 2020-2030

Beräkning av det demografiskt drivna bostadsbehovet

*Ospecificerade bostäder är det behov som är beräknat utifrån befolkningens boende idag i specialbostäder, övriga boenden och där uppgift 
saknas. Behovet kan till viss del tillgodoses genom vanliga bostäder – i synnerhet inom de mindre tätorterna

Geografi

Demografiskt drivet bostadsbehov 2020-2030 Demografiskt drivet bostadsbehov 2020

Småhus
Flerbostads-

hus (hr)
Flerbostads-

hus (br)
Ospecificerat* 
bostadsbehov

Summa, 
småhus+

f lerbostadshus

Summa, inkl. 
ospecificerat* 

bostadsbehov
Småhus

Flerbostads-
hus (hr)

Flerbostads-
hus (br)

Ospecificerat* 
bostadsbehov

Summa,
småhus+

f lerbostadshus

Summa, inkl. 
ospecificerat* 

bostadsbehov

Dalby 149 111 129 134 389 523 22 12 14 13 48 60

Genarp 7 16 16 37 40 77 2-3 2-3 2-3 6-7 8 14

Lund 
(inkl Vallkärra)

2 317 1 744 2 104 1 417 6 165 7 582 276 204 235 177 714 892

Revingeby 16 12 12 11 40 51 0-1 <0 <0 <0 <0 <0

Stångby 261 205 214 182 679 861 1 -3 -1 3 -2 0-1

Södra Sandby 112 112 113 135 338 473 1-2 4-5 5-6 14 11 25

Torna Hällestad 0-1 3-4 5 7 8-9 16 0-1 0-1 0-1 0 0-1 0-1

Veberöd 
(inkl Idala)

77 60 68 72 204 277 14 10 11 11 35 46

Summa tätorter 2 940 2 263 2 661 1 995 7 864 9 859 319 229 267 224 815 1 039

Övriga delar 67 0-1 0 4-5 67 72 3 0-1 0 -1 3-4 2-3

Summa kommunen 3 007 2 263 2 661 2 000 7 931 9 931 322 229 267 223 818 1 042
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Del 4: Beräkning och resultat 
efterfrågan för nyproduktion
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Utgångspunkt pris- och hyresnivå för nyproducerade bostäder
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Beräkning av marknadsdjup 2019 (efterfrågan för nyproduktion)
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På kommande sidor presenteras resultat för den beräknade efterfrågan på nyproducerade bostäder, sk marknadsdjup, genom tillämpning av Juni 

Strategis beräkningsmodell. Detaljerat tillvägagångsätt presenteras på sidan 9-11. Viktigt att ha med sig är att beräkningen av marknadsdjupet avser den 
ordinarie bostadsmarknaden, med de bostadspriser som råder där, och tar således inte hänsyn till exempelvis studentbostäder och/eller specialbostäder 
med lägre hyresnivåer. 
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Beräkning andel invånare som klarar inkomstkrav

Utifrån den prisnivå som råder för nyproducerade bostäder i de olika tätorterna har Juni Strategi beräknat den lägsta inkomst nivå som krävs. Utifrån 
detta är det möjligt att se hur stor andel hushåll inom respektive tätort som klarar inkomstkraven. 

I stapeldiagrammen nedan visas andelen hushåll som klarar inkomstkraven, fördelat på ensam- och sammanboende, samt olika bostadstyper. Som man 
kan se så skiljer sig andelarna åt mellan såväl tätorterna som bostadstyperna.
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Lunds kommun
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Beräkning: Marknadsdjup år 2019

Geografi

Hyresrätt Bostadsrätt Äganderätt Totalt

Summa Marknadsdjup 

(exkl. ospecificerat/

specialbostäder)

Demografiskt drivet 

bostadsbehov 2020, 

(exkl. ospecificerat/

spec.bostäder)
Ensamhushåll Sambohushåll Ensamhushåll Sambohushåll Ensamhushåll Sambohushåll Hr Br Är

Dalby 0-1 2-3 1-2 6-7 0-1 2-3 3-4 7-8 2-3 14 48

Genarp 0-1 0-1 0-1 1-2 0-1 0-1 0-1 1-2 0-1 3-4 8

Lund (inkl Vallkärra) 48 72 66 129 6-7 41 120 195 47 362 714

Revingeby 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 <0

Stångby 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2

Södra Sandby 0-1 1 0-1 2-3 0-1 1 1-2 3-4 1-2 5-6 11

Torna Hällestad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-1

Veberöd (inkl Idala) 1-2 3-4 1-2 7-8 0-1 4 4-5 9-10 4-5 18 35

SUMMA tätorter 50 80 71 146 7 50 130 216 57 403 815

Övriga delar* 0-1 1-2 1-2 4-5 0-1 2-3 2-3 6 2-3 11 3-4

SUMMA kommunen 51 82 72 150 7-8 52 132 222 59 414 818
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Nedan presenteras det beräknade marknadsdjupet per tätort, upplåtelseform och hushållstyp år 2019. Beräkningsmodellen baseras som tidigare nämnts på 
varje tätorts hushållssammansättning, flyttfrekvens och inkomstfördelning. Dessutom ligger rådande kostnader och finansieringsvillkor för nybyggda 
bostäder i respektive tätort till grund för beräkningarna. Observera att denna beräkning ger en volymuppskattning utifrån ett efterfrågeperspektiv snarare 
än sett till ett reellt bostadsbehov. Kolumnen längst till höger visar det demografiskt drivna bostadsbehovet för småhus och flerbostadshus år 2020 för 
jämförelse. Tabellen nedan inkluderar ej specialbostäder, för 2020 uppgår dessa till totalt 223 bostäder i kommunen. Specialbostäder utformas för att 
kunna efterfrågas av den grupp som bostäderna riktas mot, därför inkluderas dessa ej i marknadsdjupet.

*I beräkningen för kommunens övriga delar används den flyttfrekvensen 3 % vilket är snittet för samtliga tätorter exkl. Lund (inkl. Vallkärra)
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Vad kan förändra marknadsdjupet?

Marknadsdjupet för bostäder kan både öka och minska om man förändrar 
ingångsvärdena som modellen bygger på. Dessa ingångsvärden kan man 
aktivt arbeta med. Exempelvis är ingångsvärdet i modellen att man ska ha 
en årsinkomst som är tre gånger årshyran för hyresrätter, är 
inkomstkravet lägre så ökar marknadsdjupet. Om man exempelvis sänker 
inkomstkravet till 2,5 gånger årshyran så ökar marknadsdjupet med cirka 
20 hyresrätter, framförallt möjliggör det för fler ensamboende att få en 
ekonomiskt möjlighet att efterfråga en nyproducerad hyresbostad. 

På nästa sida visas ett scenario över hur marknadsdjupet ökar relativt 
mycket om flyttfrekvensen ökar i de mindre tätorterna, vilket rimligtvis 
kommer bli effekten när bostäder tillförs i exempelvis Stångby. En ökad 
flyttfrekvens nås genom att öka flyttnettot till en ort men även rörligheten 
inom orten. Vägen dit är att utveckla bostäder som människor på orten 
efterfrågar och som inflyttare attraheras av. Om detta görs i Stångby ökar 
inflyttning och därmed marknadsdjupet.

Marknadsdjupet ökar om:

•Fler får ekonomisk möjlighet 
(billigare bostäder/ökade inkomster/lägre 
kreditkrav)

•Fler flyttar 
(öka inflyttning/minska utflyttning/öka 
rörligheten på bostadsmarknaden)

•Preferenstalen ökar
(utveckla nyproduktion som tilltalar än fler 
– rätt läge, till passande målgrupp och 
prisnivå)

Marknadsdjupet minskar om:

•Färre får ekonomisk möjlighet 
(dyrare bostäder/minskade inkomster/högre 
kreditkrav)

•Färre flyttar 
(minskande inflyttning/öka utflyttning/än 
mindre rörlighet på bostadsmarknaden)

•Preferenstalen minskar 
(än färre tilltalas av nyproduktion)
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Scenario: Marknadsdjup 2019 med ökad flyttfrekvens

Geografi

Hyresrätt Bostadsrätt Äganderätt Totalt Summa 

marknadsdjup med 

ökad flyttfrekvens

Skillnad mot resultat 

med  faktisk 

f lyttfrekvens 2019Ensamhushåll Sambohushåll Ensamhushåll Sambohushåll Ensamhushåll Sambohushåll Hr Br Är

Dalby 2-3 6-7 4-5 16 0-1 7-8 8-9 21 7-8 37 +23

Genarp 0-1 3-4 1-2 7-8 0-1 4-5 4 8-9 4-5 18 +14

Revingeby 0-1 0-1 0-1 1-2 0-1 0-1 0-1 2 0-1 3-4 +3-4

Stångby 0-1 2-3 0-1 4-5 0-1 2-3 2-3 5-6 2-3 10 +10

Södra Sandby 1-2 6-7 4-5 15 0-1 6-7 8-9 20 7-8 35 +30

Torna Hällestad 0-1 0-1 0-1 1-2 0-1 0-1 0-1 2-3 1-2 4 +4

Veberöd (inkl Idala) 1-2 5-6 3 12 0-1 6-7 7-8 15 7-8 31 +12

Övriga delar 1-2 6-7 5-6 16 1-2 8-9 8-9 21 10 40 +28
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Per tätort, exkl. Lund (inkl. Vallkärra)

För de mindre tätorterna är, som tidigare nämnts, flyttfrekvenserna betydligt lägre än för Lund (inkl. Vallkärra), men även om man undersöker kommunen i 
stort vars flyttfrekvens i hög utsträckning påverkas av Lund (inkl. Vallkärra). Det beräknade marknadsdjupet i tätorterna påv erkas mycket negativt av de 
låga flyttfrekvenserna, framförallt Revingeby, Stångby och Torna Hällestad där flyttfrekvensen var negativ pga. ett negativt flyttnetto 2019.

Juni Strategi har därför även undersökt hur marknadsdjupet år 2019 ser ut om man ökar flyttfrekvensen till 11% (dvs. flyttfrekvensen för kommunen i stort).
I Sverige är flyttfrekvensen inom riket 15 %. Resultatet presenteras i tabellen nedan. Totalt inom delarna nedan så ökas marknadsdjupet med ca 125 
bostäder om flyttfrekvensen ökar (framförallt genom att utflyttning minskar och inflyttning ökar), dock är det mycket svårt att öka inflyttningen så mycket i 
alla tätorter samtidigt.
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Del 5: 
Nulägesanalys: Grupper utanför 
den ordinarie bostadsmarknaden
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Utsatta grupper på bostadsmarknaden

Inom ramen för denna bostadsmarknadsanalys har grupper som står 
längre bort från den ordinarie bostadsmarknaden också studerats. För en 
del av grupperna finns bristande statistik, därför har olika metoder 
använts för kunskapsinhämtning. Bland annat har Socialstyrelsens 
statistikdatabas använts utöver fakta från SCB och Lunds Kommun. 

Dessutom har djupintervjuer gjorts med organisationer som träffar en del 
av grupperna på daglig basis.

Grupper som står längre från bostadsmarknaden är t.ex:

• Äldre

• Studenter

• Personer med funktionsnedsättning 

• Ofrivilligt hemmaboende unga vuxna

• Personer och familjer med låg betalningsförmåga

• Hemlösa

• Nyanlända och ensamkommande barn 

• Kvinnor med behov av skyddat boende
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Kvalitativ studie
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Kvalitativa intervjuer

Eftersom de grupper som står längst bort från bostadsmarknaden; såsom 

personer som bor i andra, tredje eller fjärde hand, personer som inte är 

folkbokförda, trångbodda etc. är mycket svåra att hitta i statistiken och även 

svåra att identifiera genom enkätundersökningar, har även fem djupintervjuer 

med förvaltningar och organisationer som känner dessa grupper väl gjorts. 

Kunskapen från intervjuerna kombineras med tillgänglig statistik; så som 

hushållsstorlekar, flyttfrekvenser och inkomster. 

Intervjuerna har varit ca en timme långa och genomfördes under augusti 2020. 

Intervjuade personer och organisationer är:

• Diakonicentralen, Cecilia Palmqvist, Social kurator

• LKF, Gunilla Flygare, Affärsutvecklingschef; Linda Ek, Bosocial
samordnare & Arne Hisbro, Bostadskonsulent

• AF Bostäder, Henrik Krantz, VD 

• Socialförvaltningen, Karin Säfström, Verksamhetschef 

• Lundafastigheter, Sara van Lunteren, Bostadsavdelningschef
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Situationen idag

När sammanställningen och analys av djupintervjuerna gjorts så 
uppträder en samstämmig bild av hur situationen är och har utvecklats för 
grupper som inte har tillgång till den ordinarie bostadsmarknaden av olika 
skäl.

Bilden är att bostadsmarknaden i Lund allmänt har hårdnat, att utbudet 
understiger efterfrågan - och därmed även för dessa grupper. Lunds 
bostadspriser har ökat i högre utsträckning än inkomsterna och 
omsättningen på lägre prissatta hyresrätter är relativt låg, dessutom krävs 
kötid för att nå den kommunala hyresmarknaden. 

Vad gäller hemlöshet så ser de intervjuade att där det tidigare ofta fanns 
flera orsaker till att man sökte hjälp är idag avsaknad av bostad allt oftare 
det enda problemet.

De intervjuade ser inte studenter som en särskilt utsatt grupp i Lund. 
Dock är det av mycket stor vikt att bostadssituationen för studenter 
alltjämt uppmärksammas, stärks och utvecklas då tillgång till 
studentboende är en del av Lunds attraktivitet som universitets- och 
högskoleort.
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Resultat djupintervjuer

Fler resurssvaga barnfamiljer 
utan social problematik

Fler personer som har skulder 
(sms-lån etc)

Fler äldre i en åldrande 
befolkning, ofta i dåligt 
anpassade bostäder

De flesta vill bo i Lund, i de 
andra tätorterna överstiger inte 
efterfrågan utbudet i lika hög 

grad

Större efterfrågan från utsatta 
grupper än tillgängliga 

bostäder, framförallt för större 
bostadstyper

Utvecklingen vad gäller grupper utanför ordinarie bostadsmarknaden 
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Utmaningarna

I intervjuerna framkommer att vissa utmaningar vad gäller personer 
utanför den ordinarie bostadsmarknaden är mer eller mindre konstanta 
över tid, men att andra mönster har förstärkts eller uppkommit de senaste 
3-5 åren.

Till höger listas de utmaningar som framkommit tydligt i intervjuerna. 
Dessa stärks även när statistiken har undersökts (se kommande avsnitt).
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Resultat djupintervjuer
En otillräcklig betalningsförmåga

• Många upplever att den ägda bostadsmarknaden blir alltmer otillgänglig pga
ökande prisnivåer. För hyresrätter krävs depositionshyror (dock inte hos LKF) och 
en lägsta inkomst.

• Skulder, uppsägningar från arbete och höga inkomstkrav försvårar situationen.

• Om biståndsbeslut finns så är dock inte hyresnivån ett problem.

Brist på kontakter & kunskap

• Det krävs ofta en kötid för att nå hyresmarknaden, saknas både detta och andra 
kontakter blir hyresmarknaden otillgänglig.

• Referenser är viktiga och kräver att man redan har ett boende eller kontakter. 
Ibland krävs också borgensman.

Brist på vissa typer av bostäder

• Antalet barnfamiljer utan annan social problematik har ökat markant. Antalet stora 
bostäder är få och omsättningen av dessa låg. Dessa familjer är svåra att bistå 
med stora lägenheter då utbudet är litet. Akutlösningen blir hotell eller 
vandrarhem.

Olika grupper har olika förutsättningar

• De intervjuade ser inte studenter som en utsatt grupp då dessa har tillgång till 
såväl en riktad marknad som den ordinarie marknaden. Det är brist vid 
terminsstart men sedan löser bostadssituationen sig för studenterna.

• För vissa grupper löser sig bostadssituationen med tid (att man samlar på sig 
köpoäng/kontakter), även om det ofta krävs ganska lång tid. För andra krävs 
särskilda stödinsatser, förtroendebyggande och långsiktigt engagemang från 
socialförvaltningen eller andra organisationer så som exempelvis diakonin.

Många små fastighetsägare – ger många kontaktytor för samarbete

• Lunds kommuns hyresbestånd ägs till stor del av många privata värdar som har 
ett litet bestånd, det finns svårigheter att ha kontakt med alla dessa privatpersoner 
och även förmå dem att erbjuda bostäder till utsatta personer.

• LKF står för en stor andel av beståndet, och här finns en relativt lång kö (även pga
att LKFs bestånd är attraktivt).
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Framgångsfaktorer

I intervjuerna framhålls också många goda exempel på projekt 
som har haft framgång med att påverka bostadssituationen 
positivt för grupper utanför den ordinarie bostadsmarknaden. 
Dessa presenteras till höger.

Samverkan

• I samtliga intervjuer framhålls samarbete och samverkan mellan organisationer, 
förvaltningar och fastighetsägare som en mycket viktig pusselbit för ett lyckosamt arbete 
med grupper som inte har tillgång till den ordinarie bostadsmarknaden.

Tydliga roller och ansvarsfördelning

• Det har varit en framgång i att det finns tydliga roller mellan socialförvaltningen, 
serviceförvaltningen och LKF tex. Att inte samma organisation är både hyresvärd och 
hyresgäststöd.

Förebyggande arbete & uppsökande verksamhet

• Vad gäller personer med olika sociala problem är det förebyggande arbetet mycket viktigt 
såsom att de stöttas i att behålla sin bostad genom exempelvis Kvarbo.

• Att bygga förtroende och en relation med personer som har sociala problem eller 
missbruksproblem är viktigt.

Nyproduktion

• Nyproduktion kan inte lösa situationen för de utsatta grupperna men nyproduktionen behövs 
- och kan nyproduktionen tillgodose behovet för andra grupper så frigörs eventuellt lite av 
det äldre (billigare) beståndet.

• Både nu och på lång sikt, ca 20 år, är det av stor vikt att Lund bygger nu för framtida 
bostadsförsörjning.

• Det är viktigt att bygga hyresbostäder brett för den breda allmänheten och inte för riktat 
eftersom många som tex är 55+ inte vill bo i särskilda seniorbostäder utan hellre väljer en 
bostad centralt i ett ”vanligt” hus. Nyproduktionen kommer ändå tillgodose behovet utan att 
de behöver vara exklusivt för vissa grupper. Dessutom förändras demografin och en bred 
inriktning ger flexiblare möjligheter i framtiden.

Kunskap, information, utbildning och kontakter

• För de bostadssökande är kunskap viktigt, inte minst om man är ny i Sverige såväl vad 
gäller lagar, regler som hur marknaden fungerar.

• Att frågan uppmärksammas alltmer gör att även tjänstemän och inte minst politiker har ökad 
kunskap – frågan är på agendan och lösningar sökes för de utsatta grupperna.

Motverka segregation

• I intervjuerna framhålls att det är bäst att blanda bostadstyper och upplåtelseformer. Och 
inte segregera grupper i samhället från varandra.www.junistrategi.se 7 2

Resultat djupintervjuer
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Kvantitativ studie
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Fördelning av specialbostäder

Av kommunens drygt 11 000 specialbostäder utgörs 88% av 
studentbostäder, 9% av specialbostäder för äldre eller funktionshindrade 
och resterande 2% av övriga specialbostäder.

Kommunens bestånd av studentbostäder är uteslutande koncentrerat till 
huvudorten Lund. Även de flesta äldreboenden ligger i Lund men finns 
även på orterna Södra Sandby, Dalby, Veberöd och Genarp.
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Särskilt boende för äldre 
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särskilt boende
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Enligt Socialstyrelsen var det 919 individer i åldrarna 65+ år som hade 
beslut om permanent särskilt boende i Lunds kommun under år 2019. Av 
dessa var 82% 80 år eller äldre.

I relation till kommunens samtliga invånare som är 80+ år är det idag 15% 
som har beslut om permanent särskilt boende. Däremot visar SCB statistik 
att det endast är 7% av kommuninvånarna i samma åldersgrupp som är 
boende i en specialbostad, detta motsvarar 352 personer år 2019. 

Prognosen för åldersgruppen 80+ år visar på en årlig ökning med mellan 
190-450 individer för perioden 2020 till 2030. Detta visas i diagrammet 
nedan till höger. Antagandes att 15% av dessa får beslut om särskilt 
permanent boende motsvarar detta ett teoretiskt bostadsbehov om ca 50 
specialbostäder per år. Om behovet istället beräknas utifrån hur stor andel 
som idag bor i en specialbostad (7%) behövs 25 bostäder per år. Behovet 
av fler särskilda boenden är positivt under hela prognosperioden men 
ökningen är som störst i början. 
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Efterfrågan och behov av studentbostäder

Av samtliga registrerade studenter i Lunds kommun höstterminen 
2018 var 81% mellan 20-29 år varav de flesta mellan 20-24 år. Över 
tid finns inga större skillnader vad gäller åldersfördelningen. Det är 
också i åldrarna under 30 år som flyttfrekvensen och efterfrågan på 
en studentbostad är som störst, detta är alltså gruppen som i 
huvudsak står för kommunens studentbostadsbehov och efterfrågan.

Mellan 2013-2019 har det funnits mellan 12 700-13 000 studerande i 
åldrarna 20-29 år som också är skrivna i kommunen. Denna siffra 
presenteras, tillsammans med utvecklingen av 
studentbostadsbeståndet, i diagrammet nedan höger. Allteftersom 
beståndet hela tiden ökar medan antalet studerande i den aktuella 
åldersgruppen är relativt konstant, minskar glappet mellan den 
potentiella efterfrågan och utbudet (orange linje). 

I dagsläget är det 75% inom den aktuella målgruppen som teoretiskt 
kan erbjudas en studentbostad, detta är en ökning med 8 
procentenheter sedan 2013.
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Beräkning av framtida behov av studentbostäder

Antalet studerande och efterfrågan på studentbostäder beror till stor del 
på konjunkturella förutsättningar. Då lärosätena har en omvänd 
konjunktur jämfört med industrin (sämre arbetsmarknad leder till ökat 
tryck på utbildningsplatser) innebär detta att vi de kommande åren kan 
vänta oss ett ökat antal studerande och således ökad efterfrågan på 
studentbostäder. Antagandes att antalet studerande årligen ökar med 5% 
beräknas efterfrågan av studentbostäder öka med drygt 1 500 bostäder.

I tillägg till detta bedömer kommunen själva, enligt 
bostadsmarknadsenkäten, att det i utgångsläget råder brist på 
studentbostäder. Det relativa utbudet av studentbostäder som idag uppgår 
till 75% av antalet studerande mellan 20-29 år bör alltså öka för att täcka 
det uppdämda behovet. Om istället 80% av studerande i aktuell målgrupp 
ska kunna erbjudas en studentbostad innebär detta ett utrymme om 
ytterligare 730 bostäder. Detta förutsatt att antalet studerande fortsatt är 
oförändrat.

Totalt motsvarar beräkningarna en teoretisk efterfrågan om ca 2 300 
bostäder, i diagrammet visas utvecklingen av beståndet om den potentiella 
efterfrågan slås ut på de kommande 11 åren. 

Den årliga byggtakten för att möta efterfrågan uppgår då till drygt 200 
studentbostäder. Detta förutsatt att en större andel av studenterna ska 
kunna erbjudas en studentbostad samt att antalet studenter ökar pga
konjunkturen.
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Särskilt boende för personer med funktionshinder

Andel personer per personkrets med insats enligt LSS 
2010─2019. *, **

År Personkrets 1 Personkrets 2 Personkrets 3

2019 89% 3% 9%

2018 88% 3% 9%

2017 88% 3% 9%

2016 87% 3% 10%

2015 87% 3% 10%

2014 86% 3% 11%

2013 85% 3% 11%

2012 85% 3% 12%

2011 84% 3% 13%

2010 84% 3% 13%
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LSS-boende

Förklaring från Socialstyrelsen
Personkrets 1 omfattarpersoner med utvecklingsstörning, autism 
eller autismliknande tillstånd.

Personkrets 2 omfattar personer med betydande och bestående 
begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder 
föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.

Personkrets 3 omfattar personer med andra varaktiga fysiska eller 
psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt 
åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i 
den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd 
eller service.

I huvudsak beskrivs tre former av bostäder i förarbetena till 

lagstiftningen: Gruppbostad och servicebostad – båda med fast 
bemanning och omvårdnad eller annan särskilt anpassad bostad.

Gruppbostäder är den typ av bostäder som flest kommuner uppger saknas i 
bostadsmarknadsenkäten. Totalt uppger 130 kommuner att det är underskott på 
gruppbostäder, medan 128 kommuner uppger att de har balans. Lund är en av 
de kommuner som uppger ett underskott på gruppbostäder, men balans för 
servicebostäder och andra särskilt anpassade bostäder. Obalansen bedöms 
enligt bostadsmarknadsenkäten vara löst inom fem år. Andelen personer som 
får beviljat stöd inom ramen för LSS ligger relativt konstant i nivå med 
befolkningsstorleken. I riket har dock andelen som bor i permanent boende ökat 
medan andra insatser minskat i omfattning sedan 2010. 

Kartan nedan visar LSS-boenden i Lund.

Personlig assistans; 
45

Ledsagarservice; 123

Kontaktperson; 156

Avlösarservice; 79

Korttidsvistelse; 78

Korttidstillsyn; 59

Bo ende, barn; 4
Bo ende, vuxna; 395

Daglig verksamhet; 
423

Antal personer per insats i Lund kommun 2019 
(samma individ kan inga i flera grupper, N=829)

Källa: Socialstyrelsen
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Hemmaboende unga vuxna (25-39 år)
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Antal och andel hemmaboende* unga vuxna
25-39 år i Lund

Antal hemmaboende Andel hemmaboende

Andel hemmaboende i länet

*Antal individer 25-39 år som bor i hushållstyperna ensamboende-, sammanboende-

och övriga hushåll med barn 25+ år.

År 2019 fanns det 1 353 individer i åldrarna 25-39 år som bodde i ett hushåll med en eller två föräldrar. Antalet har varit på ungefär samma nivå de senaste 

fyra helåren, även andelen hemmaboende i förhållande till totalt antal individer i åldrarna 25-39 år ligger stabilt kring 5%. Sammantaget visar statistiken att 
ökningen av hemmaboende unga vuxna har avtagit och tom minskat det senaste året i Lund.

Under perioden 2011-2020 har det genomsnittliga priset för en lägenhet med 1 rum och kök ökat med ca 800 tkr, vilket motsvarar en ökning om totalt 72%. 
2018 är det senaste året som det finns tillgänglig inkomststatistik för, fram till dess hade inkomstnivån ökat med 11 -17% för åldersgrupperna 25-39 år. Med år 

2018 års inkomststruktur och prisnivå kan 27%, 45% respektive 57% i grupperna 25-29 år, 30-34 år och 35-39 år potentiellt** efterfråga en 1 rok i Lund. 
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**Beräknat med bolånekalkyl krävs en bruttoinkomst om minst 29 000 kr/mån, detta utöver en kontantinsats om 15%. 

Källor: SCB & Värderingsdata
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Antal biståndsmottagande hushåll

+12%

+15%

+13%

+15%

+14%
+18%

Inkomstnivån är som lägst i hushåll utan barn, 183 tkr/år för ensamstående 

och 488 tkr/år för sammanboende. Barnfamiljer är den hushållstyp som haft 
en förhållandevis svag inkomstutveckling mellan 2011 och 2018, 12-13%. 

Andelen personer som bor i låginkomsttagande hushåll är naturligt sett 
högst bland ensamstående, andelen är som högst bland ensamstående män 

utan barn (21%) och ensamstående kvinnor med barn (18%). 

Antal biståndsmottagande hushåll i kommunen har de senaste 10 åren haft 
en svagt ökande trend. I förhållande till totalt antal hushåll har andelen 
varierat mellan 3,4-4,0% under perioden 2011-2019.
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Andel personer som bor i ett låginkomsttagande* 
hushåll (ensamstående) 2018

Andelen 
låginkomsttagande 

hushåll är 2018 
totalt sett 10% i 
Lunds kommun. 

Det är en 
minskning med 0,4 

procentenheter 
sedan 2011. 

*Andel personer som bor i ett hushåll som har en inkomst som är mindre än hälften av medianinkomsten

Källa: SCB, 
Socialstyrelsen
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Nyanlända och asylsökande

Under de senaste fem helåren har kommunen tagit emot mellan 400-837 
nyanlända flyktingar. Under 2015 var hälften av de mottagna 
ensamkommande barn, i övrigt har de ensamkommande barnen utgjort en 
mindre andel av totalt antal mottagna. Som högst var antalet mottagna 
flyktingar 837 st år 2017, sedan har antalet minskat och uppgick till 400 st år 
2019. Prognosen för Lund 2020 och 2021 är 250 flyktingar varav 6 
ensamkommande barn per år.

I mars 2016 trädde lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända flyktingar för 
bosättning, den så kallade bosättningslagen i kraft. Lagen innebär att alla kommuner är 
skyldiga att ordna boende för nyanlända som anvisas till kommunen. För att klara denna 
uppgift arbetar kommunen med flera olika lösningar med en målsättning att de 
nyanlända ska kunna bo runt om i hela kommunen för att uppnå ett blandat boende och 
så goda integrationsmöjligheter som möjligt. I detta arbete har vi prioriterat att få fram 
bra, permanenta bostäder snarare än kortsiktiga och tillfälliga lösningar, exempelvis 
genom markanvisningstävlingar där bostadsföretag erbjudits att köpa mark mot löfte att 
hyra ut viss del av beståndet till kommunen för sociala ändamål. Nedan presenteras två 
exempel.
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Lunds kommun genomförde i början av 2017 
en markanvisningstävling i Genarp för att få 

fram permanenta bostäder åt nyanlända som 
fått uppehållstillstånd och ska bo i Lund.

Totalt uppförs ett 100-tal lägenheter i området, varav 
cirka hälften hyrs ut till Lunds kommun för nyanlända.

Källa: Lund
kommun
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Kvinnor med behov av skyddat boende

Kort sammanfattning från Socialstyrelsens kartläggning av 
skyddade boenden i Sverige, juni 2020:

• Under perioden från den 31 juli 2018 till och med den 1 augusti 2019 bodde 
cirka 6 500 vuxna och 6 200 barn minst en natt på de skyddade boendena. 
Det har skett en ökning med 38 % för antal vuxna som bott minst en natt 
under en 12 -månadersperiod på skyddat boende för barn är ökningen 95 % 
jämfört med siffror från Socialstyrelsens kartläggning 2012. 

• Det har skett en ökning i andelen skyddade boenden som drivs av privata 
aktörer, sedan Socialstyrelsens kartläggning 2012. År 2012 var det endast 8 % 
av de skyddade boendena som drevs i privat regi, 2019 var siffran 37 %. 

• Många skyddade boenden lyfter att det är ett problem att kvinnor och barn 
bor kvar länge på det skyddade boendet på grund av att det är svårt att hitta 
en ny permanent bostad. Det råder bostadsbrist i många kommuner och det 
påverkar att personer kan bli kvar längre än nödvändigt på det skyddade 
boendet. Det kan också leda till att kvinnan och barnen flyttar ut från det 
skyddade boendet utan att ha ett stadigvarande annat boende. 

• Nästan samtliga av skyddade boenden erbjuder olika former av stöd, som 
rådgivning (99 %), stödsamtal (100 %) och stöd i kontakter med myndigheter 
och andra aktörer (99 %) utöver ett tryggt boende för våldsutsatta. 

• Våldsutsatta kvinnor med missbruks- och beroendeproblematik riskerar att 
inte få tillgång till stöd och hjälp utifrån sitt skyddsbehov. Socialtjänsten 
fångar ofta inte upp och erbjuder insatser till dessa personer. Socialstyrelsen 
bedömer att stöd och insatser till våldsutsatta kvinnor i missbruk- och 
beroende behöver utvecklas.
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Antal anmälda brott mot kvinnor, Lunds kommun

Misshandel mot kvinnor 18+ år Olaga hot mot kvinnor 18+ år

Diagrammet ovan visar antalet anmälda brott mot kvinnor fördelat på 
misshandel och olaga hot i Lunds kommun. Mellan 1999-2000 fanns det en viss 
positiv trend och även en kraftig ökning av antalet anmälda mellan 2013-2014. 
Därefter har trenden varit negativ vilket i relation till befolkningstillväxten 
innebär att anmälningarna kraftigt avtagit. Viktigt att poängtera är dock att 
anmälningar inte är det detsamma som förekomsten av brott mot kvinnor, en 
nedgång i antalet anmälda brott kan således helt enkelt bero på att färre brott 
anmäls. 

Källor: Socialstyrelsen & Brå

2572 ( 2864 )



Hemlöshet i Lund

Den ökade hemlösheten beror enligt socialtjänstens utredning framförallt på 
en fortsatt ansträngd bostadsmarknad där hyresvärdar ställer höga krav på 
sina hyresgäster gällande inkomst, depositionshyror och borgensman. Andra 
hinder för att komma vidare till en stadigvarande boendelösning är 
exempelvis skulder, tidigare uppsägningar, otillräckliga kunskaper om 
samhället och bostadsmarknaden, bristande språkkunskaper och kort kötid 
hos LKF och andra hyresvärdar. Bostadsbristen slår därför hårt mot 
socialtjänstens målgrupper.

Antalet hemlösa barn har ökat och trenden är också att hushållen med barn 
blir större. Det är en försvårande omständighet då det är begränsat med 
bostäder till större familjer. EU-medborgare i akut hemlöshet har inte 
rapporterats in till kartläggningen som ligger till grund för denna sida.
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2573 ( 2864 )



Hemlöshet i Lund

Den vanligaste anledningen till att personerna befinner sig i akut 
hemlöshet har uppgetts vara att man saknar förankring på 
bostadsmarknaden. 75 procent av männen och 68 procent av kvinnorna 
uppges ha detta som orsak till hemlösheten. Det är vanligast att män i 
akut hemlöshet har en annan samtidig känd problematik, medan en 
majoritet av kvinnorna i akut hemlöshet inte har annan känd problematik.

I Juni Strategis djupintervjuer har det också framkommit att antalet 
barnfamiljer i hemlöshet utan annan problematik ökat de senare åren. 
Detta stöds av statistiken på föregående sida. Då dessa barnfamiljer har 
rätt till försörjningsstöd är inte ekonomin ett hinder, efter att insatser 
sätts in från socialförvaltningen. Dock är utbudet av större tillgängliga 
lägenheter som kan tilldelas gruppen mycket få både sett till antal och 
omsättning.

Inne  på 
b o stads-

ma rknaden

Har kunskap, 
kötid, ekonomi, 
kontakter, familj 

i kommunen

Saknar kötid

Saknar 
kontakter och 

referenser

Lägre 
betalnings-

förmåga

Söker större 
bostäder; som 

är få och 
omsätts sällan

Problematik 
med psykisk 

ohälsa och/eller 
missbruk (en 

liten andel av de 
hemlösa anger 

detta som 
orsak)

www.junistrategi.se 84

Anledningar

Varför är personerna 

utanför den ordinarie 
bostadsmarknaden?

Källa: Socialtjänsten, Lund kommun

2574 ( 2864 )



Sammanfattning 
särskilda grupper
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Nuläget för grupper utanför den ordinarie bostadsmarknaden

Äldre: Ungefär hälften av antalet 
individer med beslut om särskilt 
permanent boende bor idag i en 
specialbostad, ca 350 individer. 

Gruppen kommer ha en stor ökning 
kommande år..

Studenter: Ingen reell bostadsbrist råder 
för denna grupp. Nybyggda 

studentbostäder har fyllts direkt. Boende 
är en viktig pusselbit för studentstadens 

attraktivitet.

Personer med funktionshinder: Ett 
bedömt underskott idag vad gäller 
gruppboenden. Antalet i behov av 

boende inom ramen för LSS växer i nivå 
med befolkningen i stort, idag ca 400 

individer.

Ofrivilligt hemmaboende unga vuxna: 
Har uppgått till strax under 1 400 st de 

senaste åren men trenden är 
avtagande. 

Låginkomsttagare: Barnfamiljer har 
halkat efter i inkomstutvecklingen. Störst 
andel låginkomsttagare återfinns bland 

ensamstående mammor och 
ensamstående män utan barn.

Hemlösa: Det finns fler barnfamiljer som 
lever i hemlöshet och andelen som inte 

har annan social problematik än 
avsaknad av bostad har ökat.

Nyanlända: Kommunen har i genomsnitt 
mottagit 590 nyanlända per år under 

perioden 2015-2019. Fokus nu är olika 
lösningar där permanenta bostäder 

prioriteras.

Kvinnor i behov av skyddat boende: 
Antalet privata aktörer har ökat. Kvinnor 

med egen missbruks- och 
beroendeproblematik är extra utsatta.
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De gula grupperna 

kan i hög grad 

tillgodoses genom 

specialbostäder.

2576 ( 2864 )



Prioritering framöver

Grupper i behov av anpassade bostäder

Äldre 80+ år
Den här gruppen väntas utgöra en betydande del av befolkningsökningen de 
kommande åren. Har ett boende, men som ofta inte är anpassat. Äldreboenden 
behövs men här rekommenderas även proaktiva insatser för att uppmuntra till 
att fler ska genomföra flytten innan behovet av särskilt boende behövs, i åldrarna 
60-75 år. Det kan handla om riktad information kring flyttmöjligheter, 
kringtjänster och attraktiva erbjudanden som får gruppen att ta steget.

Studenter
En viktig målgrupp för kommunen både sett till att kommunen fortsätter 
attrahera dem och även möjliggöra för att bo kvar och minska utflyttningen i 
åldrarna 25-29 år. Byggandet av studentbostäder har varit lyckosamt, framöver 
bör prioritet vara att fortsätta bygga bostäder för studenter i attraktiva lägen. 
Idag bedöms bostadssituationen som relativt god, behovet framöver väntas öka 
proportionerligt med utökade utbildningsplatser, en eventuell lågkonjunktur 
ökar antalet studerande.

Personer med funktionshinder
Idag finns det 400 boende inom gruppen. Bedömningen är att det råder viss 
brist på gruppboenden, något som kommunen själva säger kommer vara löst 
inom 5 år. Prognosen för antal personer som är i behov av särskilt boende följer 
samma utveckling som befolkningsprognosen i stort. Därmed bör bostäder inom 
LSS tillföras i samma takt. 

Ofrivilligt hemmaboende unga vuxna
Gruppen finns och har utmaningar, men antalet personer i denna grupp har 
avtagit och minskat de senaste åren. Man har också prioriterat byggande av 
mindre lägenhetstyper och hyresrätter vilket på sikt bör förbättra 
förutsättningarna för gruppen.

Grupper som står helt utanför den ordinarie bostadsmarknaden

I det stora hela utgör de undersökta grupperna en mindre del av Lunds 
alla invånare.

Personer som lever i akut hemlöshet
Inom grupper finns ungefär 200 individer. Antalet barn i hemlöshet har ökat 
kraftigt, varför denna grupp blir än mer prioriterad att lösa framöver. Personer 
utan social problematik har också ökat bland hemlösa. En del av de hemlösa 
ingår även i någon av grupperna nedan. 

Hushåll med låg betalningsförmåga
Ensamstående kvinnor med barn och ensamboende män utan barn utmärker sig 
bland andelen boende i låginkomsttagande hushåll. Dessa grupper har små 
möjligheter att lösa sin bostadssituation genom ”vanlig” nyproduktion och ibland 
inte heller inom den ordinarie bostadsmarknaden.

Nyanlända flyktingar och ensamkommande barn
Invandringen av flyktingar och ensamkommande barn väntas uppgå till 250 
personer om året de kommande två åren. På sikt bör långsiktiga 
bostadslösningar prioriteras, kringinsatser som möjliggör självförsörjande och 
på sikt en egen bostad.

Kvinnor i behov av skyddat boende
Inom denna grupp finns sannolikt ett stort mörkertal vilket gör det svårt att 
kvantifiera gruppens storlek. Det behövs mer stöd efter utflytt både för vuxna 
och för barn, stödet kan exempelvis vara långvariga boendelösningar.

Våldsutsatta kvinnor med missbruks- och beroendeproblematik riskerar att inte 
få tillgång till stöd och hjälp utifrån sitt skyddsbehov. Socialtjänsten fångar ofta 
inte upp och erbjuder insatser till dessa personer. Socialstyrelsen bedömer att 
stöd och insatser till våldsutsatta kvinnor i missbruk- och beroende behöver 
utvecklas. 
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Sammantaget finns ett behov av större bostäder 

riktade mot barnfamiljer med låg 

betalningsförmåga, samt bostäder riktade mot äldre 

(såväl specialbostäder som bostäder i 

flerbostadshus med hiss).
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Del 6: Sammanfattande slutsatser 
och rekommendationer
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Övergripande slutsatser

Inom ramen för de två beräkningsmetoderna framkommer olika 
resultat. 

Skillnad mellan demografiskt drivet behov och marknadsdjup 
Enligt Juni Strategis beräkningar finns ett förhållandevis stort glapp 
mellan det demografiskt drivna behovet och antalet hushåll som 
efterfrågar (och har möjlighet att efterfråga) en nyproducerad bostad. 
Jämför man marknadsdjupet år 2019 med bostadsbehovet år 2020 så 
kan ungefär cirka 50 % av behovet på den ordinarie bostadsmarknaden 
tillgodoses av nyproduktion inom rådande prisnivåer. Nivån är olika 
för olika upplåtelseformer; vad gäller exempelvis bostadsrätter uppgår 
marknadsdjupet till 80% av behovet. För hyresrätter är nivån lägre 
pga. att preferenstalet är lägre, samt att inkomstkravet för 
nyproduktion fortsatt är relativt högt.

För att öka den andelen krävs att man arbetar med både en ökad 
rörlighet, anpassade prisnivåer och målgruppsanpassad nyproduktion. 
Kommunen påverkas också mycket av att det är en 
universitetskommun, med många studenter som inte har en 
ekonomisk möjlighet att efterfråga en bostad. När man undersöker 
kommunen i stort så präglas statistiken till stor del av Lunds tätort, där 
75 % av befolkningen bor – och en relativt hög andel är studerande.

Kommande målgrupper för bostäder
Generellt sett är de stora kommande målgrupperna unga vuxna, 
barnfamiljer & äldre. Barnfamiljerna kommer att bidra till en ökad 
efterfrågan på småhus, både som äganderätt och bostadsrätt. Även 
efterfrågan på större lägenhetstyper bör prioriteras för att komplettera 
befintligt småhusbestånd. En stor ökning av äldre kommer att ge ett 
större behov och efterfrågan på dels särskilda boenden för äldre men 
även moderna (med hiss) flerbostadshus.
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Geografi

Liv sfaser med störst ökat bostadsbehov fram till 2025 Liv sfaser med störst ökat bostadsbehov 2025-2030

Unga 

vuxna, 

20-29 år

Barnfamiljer, 

(föräldrar 30-44 

år)

Mitt i livet, 

45-59 år

Pensionärer 

60-79 år

Seniorer, 

80+ år

Unga 

vuxna, 

20-29 år

Barnfamiljer, 

(föräldrar 30-44 

år)

Mitt i livet, 

45-59 år

Pensionärer 

60-79 år

Seniorer, 

80+ år

Dalby x x x x x x

Genarp x x x

Lund (inkl 

Vallkärra)
x x x x x x

Revingeby x x x

Stångby x x x x x

Södra Sandby x x x x x

Torna Hällestad x x x x

Veberöd 

(inkl Idala)
x x x x x

Övriga delar x x x x x

Kommunnivå x x x x x

Rörligheten och flyttkedjor

För att kunna tillgodose alla målgruppers behov och efterfrågan är det av stor vikt att även 
arbeta med rörligheten inom befintligt bostadsbestånd; att hjälpa och möjliggöra för flytt från 
villan till ett bättre anpassat boende och således möjliggöra generationsskiftet i 
villabebyggelsen. Om barnfamiljer är målgrupp för nyproducerade flerbostadshus gäller det att 
möjliggöra för lägeskvaliteter, som likt villabebyggelse, tilltalar målgruppen och uppfyller dess 
behov av trygghet, grönt och lekmiljöer.

Tabellen nedan visar vilka livsfaser som har störst bostadsbehov framöver.
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Olika generationers bostadsbehov och önskemål
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Källa: Juni Strategi Guide till 90-talisten , Guide till 60-talisten och Guide till 65+.

Våra generationer präglas av sin samtid, och den generation som nu 
växer upp har exempelvis ingen erfarenhet av en icke-digitaliserad 
värld, medan äldre generationer kan ha svårt att förstå hur en flytt ska 
kunna gå till eftersom man varit utloggad från bostadsmarknaden så 
länge. 

Bostadsbehovet styrs främst av den livsfas som personen är i, men vilka 
möjligheter och preferenser individen har för bostaden styrs istället av 
ekonomi, livsstil, intressen och personlighet. Vissa gemensamma 
beteendemönster finns dock och går att förutspå. Exempelvis att 
rekordgenerationen 90-talister kommer att efterfråga småhus de 
närmaste åren. Detta samtidigt som många äldre bor kvar i sina småhus 
och det faktum att 90-talisterna inte haft möjlighet till ”bostadskarriär” 
som tidigare generationer. Det finns också tecken på att 60-talister i 
högre grad lämnar villan lite tidigare än deras föräldrar 40-talisterna 
har gjort.

En nyckel här är därför att skapa anpassade boende för äldre, skapa 
möjligheter för 55+ att lämna villan samtidigt som prisvärda boenden 
för barnfamiljer utvecklas.

”Ofta i vår ålder är det föräldrarna som har hjälpt 
till, de står på lånen. Helst vill vi bo i ett litet 

radhus när vi får barn”

”Nu är det en enorm frihetskänsla när barnen har 
egna boenden. Vi kan prioritera oss själva, med 
mer tid över, mer pengar och mindre ansvar.”

” När man kommit upp en viss ålder så blir det 
för jobbigt med hus. Man vill bara låsa och åka 

på semester.”

60-talister –

Den nya friheten

90-talister – På väg in i familjelivet 65+ Hälsans betydelse och guldkant på tillvaron

00-talister –

Den kommande 

generationen

”Jag tror att vi i framtiden kommer vilja umgås 
mycket och bo nära varandra, inte bara umgås 

på nätet som vuxna tror”
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Att skapa efterfrågan för nyproduktion

De personer som har möjlighet att efterfråga nyproduktion har 
oftast flera valmöjligheter vad gäller bostäder. Människor som 
kan flytta till nyproduktion har generellt sett en bra ekonomi och 
valet av bostad är därför ett fritt aktivt, väl avvägt, val. 

Det är därför viktigt att utvecklingen av bostäder sker med 
frågeställningen; Vem ska flytta hit? Varför vill just de flytta 
hit? Vad krävs för att vi ska uppfylla deras förväntningar och 
hjälpa dem med valet av just denna bostad? När det gäller 
hyresrätter behöver man också ibland utgå från vilka som finns i 
bostadskön.

För att efterfrågan på nyproduktion ska finnas och människor 
ska välja just de bostäder som utvecklas måste alla parametrar i 
figuren till höger uppfyllas. Och punkterna måste uppfyllas i 
relation till varandra – är exempelvis läget mindre attraktivt 
måste priset sänkas.

Därför måste varje nyproduktionsområde utvärderas var för sig, 
men också sinsemellan inom tätorten/stadsdelen.

Utveckling av 
nyproduktion

Läge, läge, läge

Rätt 
m arknadspris

Rätt m ålgrupp
och bostads-

produkt i 
förhållande till 
läge och pris

Rätt tidpunkt, 
kommunikation, 
utbyggnadstakt

Hur kompletterar 
och stärker detta 

kommunens 
totala utveckling? 

Undvikande av 
intern 

konkurrens!
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Att utveckla bostäder som efterfrågas av marknaden
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Efterfrågade boendeformer och kvaliteter

I tabellen nedan beskrivs vilken typ av bostad som efterfrågas av olika hushållstyper samt vilka boende- och lägeskvaliteter som är högt efterfrågade och 
viktiga för att skapa attraktiva erbjudanden och för att främja rörligheten på bostadsmarknaden.
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Hushållstyp Efterfrågade bostadstyper Boendekvaliteter Lägeskvaliteter

Ensamboende

Äldre
Primärt lägenheter, både som bostadsrätt och 
hyresrätt, i storlekar 2-3 rok.

Hiss, parkering, balkong, goda 
förvaringsmöjligheter (interiört och exteriört), 

lättskött och underhållsfritt.

Närhet till närservice, kultur och 
rekreation.

Yngre

1-2 rok både hyresrätt och bostadsrätt. Även 
alternativa mer prisvärda och särskilt riktade 

boendeformer så som kollektivboenden, 

kompisboenden, ungdomslägenheter rekommenderas 

att överväga för att öka marknadsdjupet.

Yteffektiva, smarta och prisvärda 
lägenheter. Sovalkov i de minsta 

lägenheterna.

Lägen med goda kollektiva förbindelser, 
närhet till utbud av kommersiell service 

och aktiviteter.

Med barn
Yteffektiva bostäder 2-3 rok rekommenderas för att 
komma ner i insatsnivå.

Antal rum och genomtänkta planlösningar är 
överordnat boyta. Balkong/uteplats, bra 

förvaringsmöjligheter och parkering.

Närhet till skola och förskolor, kollektiva 
förbindelser, parkmiljöer och närhet till 

andra bostadsområden med barnfamiljer.

Sammanboende

Äldre
Lägenheter, både som bostadsrätt och hyresrätt, i 
storlekarna 3-4 rok.

Hiss, parkering, balkong, goda 
förvaringsmöjligheter (interiört och exteriört), 

lättskött och underhållsfritt.

Närhet till närservice, kultur och 
rekreation.

Yngre
Lägenheter med 2-3 rok, både hyresrätt och 
bostadsrätt.

Moderna och smart planerade lägenheter.

Lägen med goda kollektiva förbindelser, 
närhet till utbud av kommersiell service 

och aktiviteter. 

Med barn
Småhus (primärt är & br), lägenheter (br & hr) med 3-4 
rok och även en mindre andel ännu större storlekar. 

Antal rum och funktion är oftast överordnat 
boyta. Balkong/uteplats, bra 

förvaringsmöjligheter och parkering.

Närhet till skola och förskolor, kollektiva 
förbindelser, parkmiljöer och närhet till 

andra bostadsområden med barnfamiljer.
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Sammanfattning beräkningar

I tabellen nedan visas det totala bostadsbehovet åren 2020-2030, bostadsbehovet 2020, samt marknadsdjupet för år 2019 sammanfattat per tätort och 
hustyp. Tidigare i rapporten nämndes att marknadsdjupet för nyproduktion med rådande prisnivåer och flyttfrekvens uppgår till cirka 50 % av behovet på 
den ordinarie bostadsmarknaden. Ser man till de olika bostadstyperna är det främst inom bostadsrätter i flerbostadshus som marknadsdjupet uppnår en 
högre andel, marknadsdjupet uppgår till 80 % av det beräknade behovet för just bostadsrätter i rådande marknad och priser. 
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Demografiskt drivet bostadsbehov och marknadsdjup för nyproduktion

Geografi

Demografiskt drivet bostadsbehov 2020-2030 Demografiskt drivet bostadsbehov 2020 M arknadsdjup för nyproduktion år 2019 
(exkl ospecificerat beov/specialbostäder)

Småhus
Flerbostads-

hus (hr)
Flerbostads-

hus (br)
Ospecificerat* 
bostadsbehov

Summa, 
småhus+

f lerbostads-

hus

Summa, inkl. 
ospecificerat* 

bostadsbehov
Småhus

Flerbostads-
hus (hr)

Flerbostads-
hus (br)

Ospecificerat* 
bostadsbehov

Summa,
småhus+

f lerbostads-

hus

Summa, inkl. 
ospecificerat* 

bostadsbehov
Småhus

Flerbostads-
hus (hr)

Flerbostads-
hus (br)

Summa 
marknadsdjup

Dalby 149 111 129 134 389 523 22 12 14 13 48 60 2-3 3-4 7-8 14

Genarp 7 16 16 37 40 77 2-3 2-3 2-3 6-7 8 14 0-1 0-1 1-2 3-4

Lund 
(inkl Vallkärra)

2 317 1 744 2 104 1 417 6 165 7 582 276 204 235 177 714 892 47 120 195 362

Revingeby 16 12 12 11 40 51 0-1 <0 <0 <0 <0 <0 0 0 0 0

Stångby 261 205 214 182 679 861 1 -3 -1 3 -2 0-1 0 0 0 0

Södra Sandby 112 112 113 135 338 473 1-2 4-5 5-6 14 11 25 1-2 1-2 3-4 5-6

Torna Hällestad 0-1 3-4 5 7 8-9 16 0-1 0-1 0-1 0 0-1 0-1 0 0 0 0

Veberöd 
(inkl Idala)

77 60 68 72 204 277 14 10 11 11 35 46 4-5 4-5 9-10 18

Summa tätorter 2 940 2 263 2 661 1 995 7 864 9 859 319 229 267 224 815 1 039 57 130 216 403

Övriga delar 67 0-1 0 4-5 67 72 3 0-1 0 -1 3-4 2-3 2-3 2-3 6 11

Summa kommunen 3 007 2 263 2 661 2 000 7 931 9 931 322 229 267 223 818 1 042 59 132 222 414

*Ospecificerade bostäder är det behov som är beräknat utifrån befolkningens boende idag i specialbostäder, övriga boenden och där uppgift saknas. Behovet kan till viss del tillgodoses genom vanliga bostäder. 
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Bilagor: Resultat per tätort
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Dalby
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Nulägesanalys
Bostadsmarknad
En övervägande del bor idag i ägt småhus och därefter i hyresrätt. 
Prisutvecklingen på bostadsmarknaden har varit stabil, och extra stark för 
småhus. Kötiden för en hyresbostad är i snitt 8 år. Den nyproduktion som 
tillförts orten har varit relativt jämnt fördelad mellan olika boendeformer, viss 
tyngdpunkt mot bostadsrättslägenheter.

Demografi och hushåll
På orten bor idag både en stor andel barnfamiljer och familjer utan barn, barnen 
är dock den grupp som står för det positiva flyttnettot. Något fler hushåll är 
sammanboende och inkomsterna håller normal nivå.

Livsfaser, bostadsbehov & marknadsdjup
I Dalby förväntas befolkningens struktur att förändras under kommande 
decennium. De livsfaser där bostadsbehovet sannolikt kommer att vara som störst 
är främst bland unga vuxna, mitt i livet vars barn flyttar hemifrån, samt seniorer. 
Samtidigt kommer behovet av småhus att vara fortsatt stort, men framförallt mot 
slutet av decenniet då antalet småbarnsfamiljer prognosticeras att öka igen. 

För att komplettera befintligt bestånd kan med fördel fler bostadsrätter byggas, 
prioriterade målgrupper efterfrågar 1-2 rok (Unga vuxna) och 3-4 rok (Mitt i 
livet). Jämför man det årliga genomsnittliga behovet med marknadsdjupet 2019 
så är glappet som störst för småhus, framförallt för ensamboende.

30%

8%24%

34%

2% 2%

Hushållsfördelning idag

Ensamboende utan barn
Ensamboende med barn
Sammanboende utan barn
Sammanboende med barn
Övriga hushåll utan barn
Övriga hushåll med barn

34%

14%

53%

Bestånd per 
upplåtelseform idag

Hyresrätt Bostadsrätt

Äganderätt

Unga vuxna
20-29 år

Barnfamiljer 
(föräldrar 30-44 år)

M itt i livet 
45-59 år

Pensionärer 
60-79 år

Seniorer
80+ år

Livsfaser med störst ökat 

bostadsbehov fram till 2025
x x x

Livsfaser med störst ökat 

bostadsbehov 2025-2030
x x x

Totalt bostadsbehov 
2020-2030

Bostadsbehov 
2020

M arknadsdjup 
år 2019

Varav 
ensamboende

Varav 
sammanboende

Småhus 149 22 2-3 0-1 2-3

Flerbostadshus (hr) 111 12 3-4 0-1 2-3

Flerbostadshus (br) 129 14 7-8 1-2 6-7

Summa småhus & 
flerbostadshus

389 48 14 2-3 11

Ospecificerat* bostadsbehov 134 13 - - -

SUMMA 523 60 14 2-3 11
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Genarp
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Nulägesanalys
Bostadsmarknad
En absolut majoritet bor idag i ägt småhus. På orten saknas bostadsrätter, 
prisutvecklingen för småhus med äganderätt har varit något starkare än snittet i 
kommunen. Kötiden för en hyresbostad är 7 år vilket är något lägre än snittet i 
kommunen.

Demografi och hushåll
Andelen sammanboende hushåll uppgår till drygt 66%. Ungefär lika många 
hushåll är barnfamiljer som hushåll utan barn, barnfamiljerna står för det 
positiva flyttnettot. Inkomstnivån är normalhög, totalt sett gynnas köpkraften för 
att många har två hushållsekonomier.

Livsfaser, bostadsbehov & marknadsdjup
Fram till år 2025 kommer det största behovet av bostäder att finnas bland 
seniorer, därefter mot slutet av decenniet kommer behovet däremot i större 
utsträckning att finnas hos unga vuxna och individer mitt i livet – dvs. familjer där 
barnen kommer upp i ålder att flytta hemifrån. 

Prioritera anpassade boenden för seniorer som ökar mest i närtid. Övrigt 
bostadsbyggande bör fokusera på bostadsrätter för att komplettera befintligt 
bestånd. Ser man till antal bostäder så uppgår behovet totalt till cirka 76 bostäder 
under hela perioden, vilket motsvarar i snitt 7 bostäder per år. Ser man till 
marknadsdjupet år 2019 så var det enligt Juni Strategis beräkning 3-4 bostäder.

26%

6%

29%

37%

1% 1%

Hushållsfördelning idag

Ensamboende utan barn

Ensamboende med barn

Sammanboende utan barn

Sammanboende med barn

Övriga hushåll utan barn

Övriga hushåll med barn

18% 0%

82%

Bestånder per 
upplåtelseform idag

Hyresrätt Bostadsrätt

Äganderätt

Totalt bostadsbehov 
2020-2030

Bostadsbehov 
2020

M arknadsdjup 
år 2019

Varav 
ensamboende

Varav 
sammanboende

Småhus 7 2-3 0-1 0-1 0-1

Flerbostadshus (hr) 16 2-3 0-1 0-1 0-1

Flerbostadshus (br) 16 2-3 1-2 0-1 1-2

Summa småhus & 
flerbostadshus

40 8 3-4 0-1 2-3

Ospecificerat* bostadsbehov 37 6-7 - - -

SUMMA 77 14 3-4 0-1 2-3

Unga vuxna
20-29 år

Barnfamiljer 
(föräldrar 30-44 år)

M itt i livet 
45-59 år

Pensionärer 
60-79 år

Seniorer
80+ år

Livsfaser med störst ökat 

bostadsbehov fram till 2025
x

Livsfaser med störst ökat 

bostadsbehov 2025-2030
x x
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Lund (inkl. Vallkärra)
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Nulägesanalys
Både bostadsmarknad och demografi är starkt påverkade av att Lund är en av 
landets mest populära studentstäder.

Bostadsmarknad
Bostäder i flerbostadshus  dominerar beståndet. Prisutvecklingen har varit starkare 
för småhus än för bostadsrätter, priset för stora lägenhetstyper har dock ökat 
förhållandevis kraftigt och kötiden för hyreslägenheter med 4 rok är hela 13 år. 

Demografi och hushåll
Nästan hälften av invånarna bor ensamma utan barn, 26% av hushållen utgörs av 
barnfamiljer varav de flesta är sammanboende. Kraftigt negativt flyttnetto i 
åldrarna 25-29 år. Förutom unga vuxna är flyttnettot även positiv i åldrarna 
40-79 år.

Livsfaser, bostadsbehov & marknadsdjup
I Lund (inkl. Vallkärra) är marknadsdjupet för år 2019 störst för bostadsrätter i 
flerbostadshus. Om man däremot undersöker bostadsbehovet framöver förväntas 
antalet barnfamiljer att öka vilket ökar behovet av småhus, en bostadsform som 
generellt sett lockar den målgruppen. Det beräknade marknadsdjupet uppgår till 
50% av det demografiskt drivna bostadsbehovet av småhus och flerbostadshus. 

Vidare finns ett stort behov av bostäder kategoriserade som ospecificerade. Det 
beror på att behovet ökar bland unga vuxna och seniorer, vilket är två grupper 
som i hög utsträckning bor i specialbostäder.

49%

6%

20%

17%

6% 2%

Hushållsfördelning idag

Ensamboende utan barn

Ensamboende med barn

Sammanboende utan barn

Sammanboende med barn

Övriga hushåll utan barn

Övriga hushåll med barn

51%
35%

14%

Beståndet per 
upplåtelseform idag

Hyresrätt Bostadsrätt

Äganderätt

Totalt bostadsbehov 
2020-2030

Bostadsbehov 
2020

M arknadsdjup 
år 2019

Varav 
ensamboende

Varav 
sammanboende

Småhus 2 317 276 47 6-7- 41

Flerbostadshus (hr) 1 744 204 120 48 72

Flerbostadshus (br) 2 104 235 195 66 129

Summa småhus & 
flerbostadshus

6 165 714 362 120 242

Ospecificerat* bostadsbehov 1 417 177 - - -

SUMMA 7 582 892 362 120 242

Unga vuxna
20-29 år

Barnfamiljer 
(föräldrar 30-44 år)

M itt i livet 
45-59 år

Pensionärer 
60-79 år

Seniorer
80+ år

Livsfaser med störst ökat 

bostadsbehov fram till 2025
x x x

Livsfaser med störst ökat 

bostadsbehov 2025-2030
x x x
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Revingeby
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Nulägesanalys
Bostadsmarknad
Bostadsmarknaden och bestånd präglas främst av småhus med äganderätt, dock 
sker det mycket få försäljningar. Även hyresmarknaden är svårbedömd på grund 
av litet utbud. På orten finns det enligt statistiken inga bostäder som är byggda 
efter 2010.

Demografi och hushåll
Andelen sammanboende hushåll uppgår till drygt 59%. Till orten sker väldigt få 
inflyttar och nettot är totalt sett negativt. Hushållsinkomsterna håller en normal 
nivå, generellt sett gynnas köpkraften av att förhållandevis många har två 
hushållsekonomier på orten.

Totalt bostadsbehov 
2020-2030

Bostadsbehov 
2020

M arknadsdjup 
år 2019

Varav 
ensamboende

Varav 
sammanboende

Småhus 16 0-1 0 0 0

Flerbostadshus (hr) 12 <0 0 0 0

Flerbostadshus (br) 12 <0 0 0 0

Summa småhus & 
flerbostadshus

40 <0 0 0 0

Ospecificerat* bostadsbehov 11 <0 - - -

SUMMA 51 <0 0 0 0

Livsfaser, bostadsbehov & marknadsdjup
Revingeby är en av de tre tätorter där flyttnettot var negativt, vilket ger ett 
marknadsdjup om noll bostäder år 2019. Ser man till behovet framöver så är inte 
heller det särskilt stort, totalt cirka 50 bostäder fram till 2030. Undersöker man 
bostadsbehovet för olika livsfaser så är det, som nämnt tidigare, relativt få 
bostäder per år i absoluta tal. Fram till år 2025 är det främst unga vuxna som 
prognosticeras att få ett ökat bostadsbehov, och därefter mot slutet av decenniet 
förväntas barnfamiljer och seniorer att få ett ökat behov.

Unga vuxna
20-29 år

Barnfamiljer 
(föräldrar 30-44 år)

M i tt i livet 
45-59 år

Pensionärer 
60-79 år

Seniorer
80+ år

Livsfaser med störst ökat 

bostadsbehov fram till 2025
x x x

Livsfaser med störst ökat 

bostadsbehov 2025-2030
x x

27%

9%

29%

30%

3% 2%

Hushållsfördelning idag

Ensamboende utan barn
Ensamboende med barn
Sammanboende utan barn
Sammanboende med barn
Övriga hushåll utan barn
Övriga hushåll med barn

29%

0%
71%

Beståndet per 
upplåtelseform idag

Hyresrätt Bostadsrätt

Äganderätt
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Stångby
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Nulägesanalys
Bostadsmarknad
Nästintill alla bostäder på orten är i småhus varav en absolut majoritet 
äganderätter. Prisutvecklingen för dessa har  varit stabil. 26% av beståndet är 
byggt efter 2010, den nyproduktion som tillförts har varit förhållandevis jämt 
spridd över olika boendeformer.

Demografi och hushåll
Här bor idag många barn och personer i familjebildande fas, drygt 77% är 
sammanboende. Orten har svagt negativt flyttnetto vilket teoretiskt innebär ett 
negativt marknadsdjup för nyproduktion, däremot är inkomstnivån hög vilket 
tyder på en hög attraktivitet och goda förutsättningar för bostadsutveckling.

Livsfaser, bostadsbehov & marknadsdjup
Befolkningsprognosen för Stångby visar på ett bostadsbehov 861 bostäder fram till 
och med år 2030. Under år 2020 var emellertid bostadsbehovet noll, men från 
och med år 2023 prognosticeras befolkningen i Stångby att börja växa i högre 
utsträckning. Under hela decenniet beräknas det att finnas ett kontinuerligt behov 
bland individer mitt i livet och unga vuxna, och mot andra delen av perioden 
förväntas antalet barnfamiljer att öka på tätorten. Ser man till det beräknade 
marknadsdjupet år 2019 är det lika med noll beroende på en negativ flyttfrekvens. 
I Stångby är det således viktigt att få till en positiv flyttfrekvens genom att 
exempelvis möjliggöra för barnfamiljer att flytta till orten och/eller äldre att bo 
kvar men i en ny bostad vilket öppnar för flyttkedjor.

13% 6%

18%

59%

1%
3%

Hushållsfördelning idag

Ensamboende utan barn

Ensamboende med barn

Sammanboende utan barn

Sammanboende med barn

Övriga hushåll utan barn

Övriga hushåll med barn

5%
6%

89%

Beståndet per 
upplåtelseform idag

Hyresrätt Bostadsrätt

Äganderätt

Totalt bostadsbehov 
2020-2030

Bostadsbehov 
2020

M arknadsdjup 
år 2019

Varav 
ensamboende

Varav 
sammanboende

Småhus 261 0-1 0 0 0

Flerbostadshus (hr) 205 -3 0 0 0

Flerbostadshus (br) 214 -1 0 0 0

Summa småhus & flerbostadshus 679 -2 0 0 0

Ospecificerat* bostadsbehov 182 3 - - -

SUMMA 861 0-1 0 0 0

Unga vuxna
20-29 år

Barnfamiljer 
(föräldrar 30-44 år)

M itt i livet 
45-59 år

Pensionärer 
60-79 år

Seniorer
80+ år

Livsfaser med störst ökat 

bostadsbehov fram till 2025
x x

Livsfaser med störst ökat 

bostadsbehov 2025-2030
x x x
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Södra Sandby
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Nulägesanalys
Bostadsmarknad
En mycket liten del av beståndet är nybyggt.
Stark prisutveckling på småhus och bostadsrättsmarknaden, även kötiden för 
hyresrätterna ligger strax över kommunens snitt (10 år). 

Demografi och hushåll
Hushållen på orten är idag förhållandevis jämnt fördelade på olika hushållstyper. 
Barnfamiljer står för det positiva flyttnettot medan unga vuxna i hög grad flyttar 
ut. Hushållen har medelhög inkomstnivå.

Livsfaser, bostadsbehov & marknadsdjup
Som i flera av de andra tätorterna prognosticeras antalet seniorer i Södra Sandby
att öka när 40-talisterna blir äldre, vilket skapar nya bostadsbehov hos den äldre 
målgruppen. Unga vuxna prognosticeras också att ha ett större bostadsbehov 
under framförallt första delen av decenniet. Under decenniets andra del 
prognosticeras antalet småbarn att öka vilket sannolikt skapar nya bostadsbehov 
bland barnfamiljer. Utifrån prisbilden som idag gäller i Södra Sandby så uppgår 
marknadsdjupet till cirka hälften av bostadsbehovet år 2020, värt att notera är att 
marknadsdjupet för småhus matchade behovet år 2020. Viktigt att ha med sig är 
dock att både behovet och marknadsdjupet är förhållandevis lågt. 

26%

7%

28%

36%

1%
2%

Hushållsfördelning idag

Ensamboende utan barn

Ensamboende med barn

Sammanboende utan barn

Sammanboende med barn

Övriga hushåll utan barn

Övriga hushåll med barn

17%

12%

71%

Beståndet per 
upplåtelseform idag 

Hyresrätt Bostadsrätt

Äganderätt

Totalt bostadsbehov 
2020-2030

Bostadsbehov 
2020

M arknadsdjup 
år 2019

Varav 
ensamboende

Varav 
sammanboende

Småhus 112 1-2 1-2 0-1 1

Flerbostadshus (hr) 112 4-5 1-2 0-1 1

Flerbostadshus (br) 113 5-6 3-4 0-1 2-3

Summa småhus & flerbostadshus 338 11 5-6 1-2 4-5

Ospecificerat* bostadsbehov 135 14 - - -

SUMMA 473 25 5-6 1-2 4-5

Unga vuxna
20-29 år

Barnfamiljer 
(föräldrar 30-44 år)

M itt i livet 
45-59 år

Pensionärer 
60-79 år

Seniorer
80+ år

Livsfaser med störst ökat 

bostadsbehov fram till 2025
x x

Livsfaser med störst ökat 

bostadsbehov 2025-2030
x x x
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Nulägesanalys
Bostadsmarknad
En absolut majoritet bor idag i ägt småhus. På orten saknas hyresrätter helt och 
hållet. På andrahandsmarknaden sker mycket få försäljningar.

Demografi och hushåll
Andelen sammanboende hushåll uppgår till knappt 70% och gruppen 45-59 år 
utgör en förhållandevis stor del av de boende. Orten har ett negativt flyttnetto 
vilket påverkar marknadsdjupet negativt, däremot är hushållens inkomster 
bland de högre i kommunen. 

Livsfaser, bostadsbehov & marknadsdjup
Totalt prognosticeras bostadsbehovet under kommande decennium att vara 
mycket lågt i Torna Hällestad– totalt är behovet 15 bostäder fram till och med 
2030. Marknadsdjupet på tätorten var 2019 noll bostäder pga. en negativ 
flyttfrekvens. Ser man till livsfaserna framöver så finns behovet hos de ikryssade 
nedan, men det rör sig som tidigare nämnts om ett mycket litet antal bostäder. 

16%

12%

25%

44%

1%
2%

Hushållsfördelning idag

Ensamboende utan barn
Ensamboende med barn
Sammanboende utan barn
Sammanboende med barn
Övriga hushåll utan barn
Övriga hushåll med barn

0% 7%

93%

Beståndet per 
upplåtelseform idag

Hyresrätt Bostadsrätt

Äganderätt

Totalt bostadsbehov 
2020-2030

Bostadsbehov 
2020

M arknadsdjup 
år 2019

Varav 
ensamboende

Varav 
sammanboende

Småhus 0-1 0-1 0 0 0

Flerbostadshus (hr) 3-4 0-1 0 0 0

Flerbostadshus (br) 5 0-1 0 0 0

Summa småhus & flerbostadshus 8-9 0-1 0 0 0

Ospecificerat* bostadsbehov 7 0 - - -

SUMMA 15 0-1 0 0 0

Unga vuxna
20-29 år

Barnfamiljer 
(föräldrar 30-44 år)

M itt i livet 
45-59 år

Pensionärer 
60-79 år

Seniorer
80+ år

Livsfaser med störst ökat 

bostadsbehov fram till 2025
x x

Livsfaser med störst ökat 

bostadsbehov 2025-2030
x x
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24%

7%

31%

34%

2%2%

Hushållsfördelning idag

Ensamboende utan barn
Ensamboende med barn
Sammanboende utan barn
Sammanboende med barn
Övriga hushåll utan barn
Övriga hushåll med barn

16%

11%

73%

Beståndet per 
upplåtelseform idag

Hyresrätt Bostadsrätt
Äganderätt

Nulägesanalys
Bostadsmarknad
De flesta hushåll är boende i småhus med äganderätt. Stark prisutveckling på 
bostadsrättsmarknaden, vilket till viss del kan bero på att en stor del av 
nyproduktionen som tillförts orten har varit just bostadsrättslägenheter. Kötiden 
för en hyresbostad är 7 år vilket är något lägre än snittet i kommunen.

Demografi och hushåll
En stor del av hushållen är sammanboende, 55% har inga barn. Orten har en 
relativt hög flyttfrekvens om 7%, barnfamiljer står för inflyttningen men också 
unga vuxna 25-29 år. Inkomstnivån är något lägre än i övriga orter.

Totalt bostadsbehov 
2020-2030

Bostadsbehov 
2020

M arknadsdjup 
år 2019

Varav 
ensamboende

Varav 
sammanboende

Småhus 77 14 4-5 0-1 4

Flerbostadshus (hr) 60 10 4-5 1-2 3-4

Flerbostadshus (br) 68 11 9-10 1-2 7-8

Summa småhus & 
flerbostadshus

205 35 18-19 3-4 15

Ospecificerat* bostadsbehov 72 11 - - -

SUMMA 277 46 18-19 3-4 15

Livsfaser, bostadsbehov & marknadsdjup
För bostadsrättslägenheter är det i Veberöd en förhållandevis god matchning 
mellan marknadsdjupet år 2019 och behovet år 2020. Det ospecificerade 
bostadsbehovet prognosticeras att vara jämförelsevis högt under perioden. Vilket 
beror på att antalet unga vuxna (20-29 år) förväntas att öka, samtidigt som 35 % 
av dem i dagsläget bor i specialbostad. 

På sikt prognosticeras det en ökning av barnfamiljer i tätorten. Sett till att glappet 
mellan behov och marknadsdjup för småhus i dagsläget är förhållandevis stort bör 
man underlätta för äldre att flytta under decenniets första del för att skapa 
rörlighet på småhusmarknaden.

Unga vuxna
20-29 år

Barnfamiljer 
(föräldrar 30-44 år)

M itt i livet 
45-59 år

Pensionärer 
60-79 år

Seniorer
80+ år

Livsfaser med störst ökat 

bostadsbehov fram till 2025
x x x

Livsfaser med störst ökat 

bostadsbehov 2025-2030
x x
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Markpolicyn innehåller bland annat ambitioner, beskrivning av och riktlinjer för:  

• Hur kommunen utvecklar och förvaltar sitt markinnehav: Kommunalt markinnehav ger kommunen 

bättre förutsättningar att bevaka kommunala intressen vid utbyggnad. Strategiska markförvärv är 

viktiga för att möjliggöra förtätningsprojekt och en utbyggnad som är följsam mot gällande 

översiktsplan.  
 

• Hur  kommunens  markinnehav används: Kommunens mark kan användas  för att tillgodose olika 

krav och ambitioner som t.ex. byggnadskvaliteter, specialbostäder, miljövärden, upplåtelseform, 

variation i bebyggelsen och pressade byggkostnader.  Försäljning av kommunal mark sker till 

marknadsmässigt pris och föregås i regel av en markanvisning. 

• Hur utbyggnad och finansiering av allmän platsmark sker vid exploatering på privat mark: Vid 
detaljplaneläggning och utbyggnad på privat mark kan det finnas behov av utbyggnad och 
ombyggnation av allmän plats. Fastighetsägare som har nytta av detaljplanen ska vidta eller finansiera 
åtgärder för anläggande av gator, parker och andra allmänna platser, av anläggningar för 
vattenförsörjning och avlopp, samt andra åtgärder som är nödvändiga för detaljplanens 
genomförande. Detta regleras i exploateringsavtal som kommunen tecknar med fastighetsägare innan 
detaljplan antas. 
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1. Inledning 
Denna markpolicy har utarbetats för att förtydliga Lunds kommuns ambitioner för det egna 

markinnehavet. Dokumentet behandlar markfrågor vid bemärkelse – från anskaffande och 

förvaltning av råmark till förädling och överlåtelse av färdig tomtmark för såväl bostäder som 

verksamheter (företag, institutioner med mera). Markpolicyn redovisar också kommunens 

hållning gentemot privata exploatörer.  

I enlighet med lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar innehåller denna 

markpolicy kommunens utgångspunkter och mål för överlåtelser eller upplåtelser av 

markområden för bebyggande, handläggningsrutiner och grundläggande villkor för 

markanvisningar samt principer för markprissättning. 

I enlighet med 6 kap 39 § plan- och bygglagen (2010:900) (PBL) innehåller denna markpolicy 

riktlinjer med utgångspunkter och mål för exploateringsavtal. Riktlinjerna anger grundläggande 

principer för fördelning av kostnader och intäkter för genomförande av detaljplaner, uttag av 

medfinansieringsersättning samt andra förhållanden som har betydelse för bedömningen av 

konsekvenser av att ingå exploateringsavtal. 

Kommunen har det övergripande ansvaret för bostadsförsörjningen i Lund och ska främja att 

ändamålsenliga åtgärder förbereds och genomförs så att förutsättningar kan skapas för alla att 

leva i goda bostäder. Kommunalt markinnehav kan användas för att påverka bostadsbyggande.  

I Lunds kommun är det tekniska nämnden som är kommunens mark- och bostadspolitiska 

organ. Nämnden har till uppgift att förvärva, iordningsställa, tillhandahålla, sälja och upplåta 

mark samt förbereda ärenden om markaffärer för vidare hantering i kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige. Köpeskillingens belopp avgör om beslut om markaffärer ska ske i tekniska 

nämnden, kommunstyrelse eller kommunfullmäktige. Beloppsgränser för markaffärer regleras i 

tekniska nämndens respektive kommunstyrelsens reglemente.  

Tekniska nämnden ansvarar för exploateringsverksamheten och därav nämndens ansvar att 

handlägga ärenden rörande gatukostnader enligt PBL.  
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2. Markreserv  
Ett strategiskt markinnehav är en viktig resurs för samhällsutvecklingen i kommunen, och 

omfattar allt ifrån utveckling av bostäder, näringsliv, allmän service liksom utveckling av ytor för 

naturvård- och fritidsändamål. 

Det är därför viktigt att bevaka och vidta åtgärder, så att markreserven har en omfattning som 

ger kommunen möjlighet att nå uppsatta mål. Strategiska markförvärv är en viktig förutsättning 

för att möjliggöra förtätningsprojekt och centrumutveckling liksom en utbyggnad som är följsam 

mot gällande översiktsplan och som kan generera ny verksamhetsmark.  

En ändamålsenlig markreserv nås genom att: 

1. ha god kunskap om den lokala fastighetsmarknaden, 

2. aktivt och kontinuerligt bevaka rörelser på den lokala fastighetsmarknaden, 

3. arbeta för att öka kommunens markreserv 

4. ha en markreserv som möjliggör markbyten, exempelvis genom markaffärer med 

juridiska personer där förvärvstillstånd för jordbruksmark inte behövs 

5. arbeta för att nå överenskommelser med berörda markägare som i största möjliga mån 

tillgodoser båda parters intressen. Om frivilliga överenskommelser inte kan nås kan 

kommunen som sista utväg nyttja lagstadgade tvångsåtgärder. 

 

Förvärv och förvaltning 
Mark kan förvärvas genom frivilliga överenskommelser men kan även ske tvångsvis genom 

inlösen. Mark som i detaljplan utgör allmän platsmark eller som behövs för angelägna allmänna 

intressen till exempel skola kan kommunen lösa in med stöd av PBL. Tvångsvisa förvärv kan 

även ske genom expropriation enligt expropriationslagen (1972:719). 

Vid förvärv av jordbruksmark kan kommunen behöva förvärvstillstånd enligt jordförvärvslagen 
(1979:230). 

 

Upplåtelse av jordbruksarrende 
I de fall kommunen förvärvat eller avser att förvärva mark där pågående jordbruk sker, försöker 

kommunen erbjuda jordbrukaren en möjlighet att arrendera mark som kompensation för 

tidigare eller kommande markförlust.  

När arrendemark för jordbruk frigörs, prioriteras arrendatorer som tidigare har förlorat eller 

som genom kommunala exploateringar kommer att förlora mark. Aktiva brukare prioriteras före 

passiva. Därefter bjuds arrendemarken ut på öppna marknaden. Aktörer som är intresserade av 

att arrendera mark kan anmäla sitt intresse till tekniska förvaltningen. 
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Upplåtelse av anläggnings- och lägenhetsarrende samt uthyrning 

av byggnader 
Vid förvärv av fastigheter medföljer ofta befintliga hyres- och arrendeavtal med tillhörande 

hyresgäster och arrendatorer. Kommunen försöker i avvaktan på exploatering att i största mån 

behålla dessa befintliga hyresgäster och arrendatorer. Lediga objekt erbjuds först till 

kommunens interna behov; exempelvis erbjuds bostäder till socialförvaltningen, lokaler erbjuds 

till Markentrepenad eller renhållningsverket etc. Finns inga kommunala behov kan fastigheter 

upplåtas till marknaden. Upplåtelse av obebyggd mark kan ske genom arrende och bebyggda 

genom förhyrning, anläggningsarrende eller bostadsarrende. Erbjudande går först till företag 

som är involverade i exploateringsprojekt och som behöver marken och/eller lokaler för 

tillfälliga behov i samband med utbyggnad. Därefter bjuds fastigheten ut för nyttjande på öppna 

marknaden. Aktörer som är intresserade av att arrendera mark eller hyra lokaler kan anmäla 

det till tekniska förvaltningen. 

 

Övriga upplåtelser 
Kommunen är restriktiv med att långsiktigt upplåta mark för privata ändamål exempelvis 

filterbäddar, dagvatten, vindkraft, jordvärme, bergvärme, hästhållning, etablering med mera. 

Vid utbyggnad av exploateringsområden kan förutsättningar för eventuella etableringar på 

kommunal mark behöva studeras och definieras innan utbyggnad av området påbörjas. 

 

Prissättning 
Jordbruksarrenden prissätts per hektar. Arrendeavgifterna är marknadsmässiga. 

Anläggnings- och lägenhetsarrenden prissätts i huvudsak som ett förhöjt jordbruksarrende om 

det rör sig om större arealer utanför planlagda områden. I speciella fall sätts priset lika med den 

ränteintäkt som kommunen skulle tillgodoräkna sig vid en försäljning som industrimark eller 

mark till  bostadsbebyggelse. 

Vid upplåtelser för strikt kommersiella ändamål (bensinstation, kiosk med mera) tillämpas 

marknadsmässig prissättning. 

 

Upplåtelsetid 
Jordbruksmark som ligger tätortsnära och som kan komma att användas inom kommunal 

verksamhet inom kort tid arrenderas ut på ett tiomånaders arrendekontrakt. Mark som inte ska 

användas inom närtid arrenderas ut på ettårskontrakt. I undantagsfall kan kommunen skriva 

längre arrendekontrakt med tidsintervall mellan ett och fem år. 

När det gäller byggnader, lägenhetsarrende och anläggningsarrende sker vanligtvis upplåtelse i 

mellan ett och två år med möjlighet till förlängning.  

I de fall kommunen behöver fastigheter för framtida utveckling sker i regel upplåtelse först efter 

att besittningsskydd avsagts. 

 

Miljö 
På jordbruksmark som utarrenderas kan kommunen ställa krav på miljöåtgärder. Det kan till 

exempel handla om deltagande i miljöprogrammet Greppa näringen eller upprättande av 

växtodlingsplan, samt att gödsling med slam inte tillåts. 
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Ianspråktagande av markreserv 
Hushållning ska ske med jordbruksmark. Det innebär att kommunen ska vara restriktiv med 

användning av jordbruksmark till bebyggelse och om jordbruksmark tas i anspråk ska 

utnyttjandet av marken vara särskilt effektivt. 

Den gällande översiktsplanen innehåller uttalade ambitioner att ny byggrätt ska skapas genom 

förtätning och centrumförnyelse. I första hand sker sådan förtätning genom att förädla 

kvartersmark, där pågående verksamhet kan vara kvar i ett blandat bostads- och 

näringslivsområde eller där verksamheten är under avveckling alternativt enkelt och rationellt -

kan omlokaliseras – företrädesvis till kommunens nya områden för företag och institutioner. 

Kommunen vill ge möjlighet för verksamheter som kan anses vara störande att vara kvar i 

kommunen när bostäder och verksamheter inte kan samlokaliseras i en blandstad.  Det är 

positivt om markreserven kan tas i anspråk för nya verksamhetsområden. 

Ibland kan förtätning ske inom befintliga allmänna ytor – gatumark som kan undvaras eller 

reduceras eller parkmark som bedömts sakna större utvecklingspotential och värde. 

Förtätning och centrumförnyelse inom befintliga tätorter är en viktig del i kommunens 

utbyggnad. Allmän platsmark så som gator och parker kan ibland användas till sådan förtätning 

under förutsättning att viktiga allmänna värden inte går förlorade. I de fall parkmark används 

ska resterande, angränsande parkmark tillföras nya värden. 

 

3. Utbyggnad på kommunal 

mark   
I projekt där huvuddelen av marken ägs av kommunen kan tekniska nämnden eller berörd 

nämnd, exempelvis servicenämnden om det handlar om lokaler för kommunal verksamhet, 

begära att byggnadsnämnden ska påbörja ett planarbete att ta fram detaljplan. Om kommunen 

är markägare innefattar processen i regel ett markanvisningsförfarande där kommunen säljer 

alternativt upplåter mark för byggnation. Beroende på när markanvisning sker kan en begäran 
om planbesked istället göras av den byggherre som har anvisats mark. 

Inriktning 
Det egna markinnehavet används för att tillgodose kommunala ambitioner. Det kan till exempel 

röra sig om olika krav och ambitioner så som speciella byggnadskvaliteter, grupp-

/kategoribostäder, miljövärden, upplåtelseform, variation i bebyggelsen och pressade 

boendekostnader. Kommunens ambitioner och målsättning när det gäller bostäder specificeras i 

kommunens bostadspolitiska program. Det bostadspolitiska programmet och andra kommunala 

styrdokument ligger till grund för inriktningar för kommunens markinnehav. Ambitioner som 

anges i de kommunala styrdokumenten nedan är politiskt beslutade och kan komma att ändras. 

Mångfald i boendet 
En grundläggande strävan är att främja mångfald i boendet. Det innebär att det ska finnas en 

stor variation av upplåtelseformer, hustyper, lägenhetsstorlekar och prisbilder, både inom 

kommunen som helhet och inom olika tätorter, stadsdelar och områden. Därmed skapas 

förutsättningar för en blandad befolkningssammansättning och ett socialt blandat boende.  
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Det innebär till exempel att fribyggartomter ska planeras, nya boendeformer prövas och att 

flerbostadshus ska eftersträvas i byarna samtidigt som byarnas karaktär bevaras. 

 

Miljö 
En långsiktig kvalitets- och miljöprofil avseende bebyggelse ska eftersträvas.  

Vägledande i arbetet är Lunds kommuns program för ekologiskt hållbar utveckling, LundaEko. 
Programmet bygger på de nationella miljökvalitetsmålen.  

Kommunens ambition är att genom dialog arbeta för höga miljöambitioner i projekt där möjlig 

miljönytta bedöms vara särskilt stor. 

Lunds kommun och VA SYD har tillsammans tagit fram dagvattenplan och skyfallsplan för Lunds 

kommun. Planerna förtydligar ambitioner och krav angående dagvatten respektive skyfall. 

Balanseringsprincipen används som ett verktyg för att kompensera de natur- och 

rekreationsvärden som försvinner eller skadas när en exploatering genomförs. Ambitionen är 
att stärka de gröna värdena i kommunen. Förutom balanseringsprincipen behövs andra verktyg 

för att utveckla natur- och rekreationsfunktioner i samband med utbyggnad, då denna leder till 

ett ökat tryck på redan befintliga park- och grönområden. 

LundaKem är kommunens kemikalieplan för att minska Lundabornas exponering för kemikalier. 

Åtgärder finns för att minska miljö- och hälsofarliga ämnen inom olika områden, exempelvis 

byggande. Detta kan innebära val av byggnadsmaterial där hänsyn tas till innehåll för att minska 

emissioner i byggnader av miljö- och hälsofarliga ämnen. Inom Lunds kommuns eget byggande 

används Sunda hus A och B för att arbeta med frågan. Även kontroll på eventuell nedskräpning 

för att minska spridning av mikroplaster är inkluderat i planen samt undvika kemiska 

bekämpningsmedel så långt som möjligt.  

LundaMaTs är kommunens strategi för att uppnå ett hållbart transportsystem. Arbetet började 

1999 och visionen handlar om hur kommunen vill ha det år 2030. Vid markanvisning eller 

överlåtelse av kommunal mark finns möjlighet att verka för hållbara transporter bland annat 
genom lägen med närhet till hållbara transportsystem, utformning av cykel- och bilparkering 

och användandet av bilpool. 

Energiplan för Lunds kommun 2019-2026 innehåller åtgärder som ska trygga en säker och 

tillräcklig tillgång på el, värme och drivmedel från förnybara källor. Åtgärderna ska ge 

förutsättningar för ett energisystem utan fossila bränslen. De ska tillgodose energibehovet hos 

kommunens invånare och företag utan att riskera välfärd och hälsa för kommande generationer. 

Sociala åtaganden 
Lunds program för social hållbarhet syftar till att skapa jämlika livsvillkor och förverkliga 

mänskliga rättigheter för alla som bor och verkar i Lund. 

I syfte att uppnå kommunens bostadssociala ambitioner kräver kommunen vid markanvisning 

och försäljning av mark att minst 10 % av planerade hyresrätter ska erbjudas kommunen för att 

tillgodose särskilda bostadsbehov. Hyresrätterna kan finnas antingen i det aktuella projektet 

eller i annan del av byggherrens bestånd. Kategoribostäder som tillexempel studentbostäder 

undantas från kravet.  
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Byggherre som efter föregående markanvisning hyr ut bostäder till kommunen, ska för de 

aktuella bostäderna godkänna försörjningsstöd som inkomst och på sikt kunna erbjuda 

kommunens hyresgäster förstahandskontrakt. 

I samband med markanvisning/överlåtelse kan Lunds kommun behöva diskutera möjlighet att 

byggherre upplåter specialbostäder, lokaler för barn- och äldreomsorg samt vissa 

kategoribostäder inom sitt framtida projekt. 

Kommunen kan även arbeta för att byggherre engagerar sig i andra sociala åtaganden. 

 

Konkurrens och mångfald på bostadsmarknaden 
Kommunen ska värna konkurrensen och mångfalden inom byggherrekretsen. En mångfald av 

aktörer på hyresmarknaden eftersträvas. Om det är uppenbart att situationen är 

otillfredsställande, försöker kommunen bidra till att förbättra den genom att uppmuntra nya 

byggherrar att engagera sig i kommunens projekt. Vid val av byggherre ska kommunen verka för 

att främja goda konkurrensförhållanden så att förutsättningar skapas för variationsrika 

bostäder. 

 

Konkurrens och mångfald inom näringslivet 
Kommunen ska värna en mångfald inom näringslivet och välfärdsinfrastrukturen. Det finns en 

strävan att främja en mångfald av lokaler för verksamheter. Kommunen ser gärna att en 

blandstad utvecklas i många områden. Där det är lämpligt ska därför bostäder och 

verksamhetslokaler integreras i bebyggelsen, samt därtill hörande funktioner så som tillexempel 

mobilitetslösningar. 

Vid försäljning av verksamhetsmark ska näringslivets behov beaktas. 

Kommunen kan sälja mark till privata aktörer för samhällsservice. 

 

Byggherrens ekonomiska förutsättningar, stabilitet och strävan 

att genomföra byggnation  
Att delta i planering och genomförande av ny bebyggelse kräver god ekonomisk stabilitet och 

organisatoriska förutsättningar hos byggherren för att kunna genomföra det aktuella projektet. 

Vid markanvisning kan kommunen komma att bedöma byggherrens ekonomiska stabilitet och 

förmåga att genomföra byggnation. Hänsyn kan även tas till byggherrens intresse av 

bebyggelsens långsiktiga fortbestånd med avsedd upplåtelseform. 

 

Intresseanmälan 
Byggherrar och intressenter som vill förvärva kommunal mark för bostadsbyggnation eller 
verksamhetsändamål kan anmäla sitt intresse till tekniska förvaltningen. När en mark-

anvisningsprocess ska påbörjas kan kommunen, beroende på typ av projekt, komma att 

kontakta de som anmält sitt intresse.  
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Val av byggherre och aktör 
Anvisning av mark sker i första hand genom markanvisningstävling, jämförelseförfarande och 

anbudsförfarande. I särskilda fall kan anvisning ske genom direktanvisning.  

Anvisningsförfarande kan användas för att uppnå bostadspolitiska målsättningar.  

Jämförelseförfarande och markanvisningstävling innebär att inkomna ansökningar/förslag, ska 

bedömas utifrån markanvisningspolicyn och de kriterier som i övrigt gäller för det aktuella och 

specifika projektet. Riktade markanvisningstävlingar kan till exempel användas i syfte att få 

mångfald bland byggherrar. Vid ett rent anbudsförfarande spelar priset en avgörande roll.  

Direktanvisning av mark kan ske till en byggherre som uppvisar ett projekt som har särskilda 

kvaliteter och till exempel är särskilt hållbart ur miljö-, ekonomiska-, eller bostadssociala 

aspekter och som ligger i linje med kommunens bostadspolitiska målsättningar. Projektet kan 

till exempel ha ett intressant, nyskapande koncept och föreslå en innovativ förädling på 

kommunägd mark . Byggherrar som kan leverera och garantera långsiktig förvaltning av 

hyresrätter prioriteras. Här har Lunds Kommuns Fastighets AB en särskild roll och, enligt sina 

direktiv, ett särskilt uppdrag gentemot kommunen.  

Den mark som är särskilt avsedd för verksamhetsområden ska erbjudas aktörer som vill driva 

verksamhet som skapar en gynnsam utveckling i Lund och i det aktuella utbyggnadsområdet. 

Kommunens ambition är att etablerade företag och institutioner inte behöver flytta eller 

förlägga sin verksamhet utanför kommunen på grund av bristande markresurser. 

Vid omvandling av verksamhetsområden till blandstad är kommunens ambition att etablerade 

företag och institutioner som inte kan samlokaliseras med bostäder, ska erbjudas 

ersättningsmark. 

 

Markanvisnings- och försäljnings eller 

upplåtelseförfarande 
En försäljning föregås i regel av en markanvisning. Enligt lagen om riktlinjer för kommunala 

markanvisningar är markanvisning en överenskommelse 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 kommunen ägt markområde för bebyggelse. 

En markanvisning är ett sätt att förankra valet av en eller flera byggherrar politiskt och 

samtidigt formalisera och förbereda en marköverlåtelse så långt att byggherren och dennes 

finansiärer är beredda att investera betydande medel i det aktuella projektet. Markanvisningen 

avser att ge en tidig indikation på kommunens villkor för försäljningen men villkoren kan, över 

tid, komma att justeras. En markanvisning kan ha olika omfattning och innehåll och 

detaljeringsgraden kan variera. En eller flera byggherrar ges under en begränsad tid en exklusiv 

rätt att utveckla projektet. I syfte att formalisera markanvisningar kan markanvisningsavtal 

tecknas mellan kommun och byggherre.  

Markanvisning kan ske i olika stadier av planerings- och genomförandeprocessen. I 

undantagsfall, om förutsättningarna för markanvisningen är oklara, kan en markanvisning 

föregås av en markreservation. 

2602 ( 2864 )



10 
 

Byggherre som har fått en markanvisning och medverkar i planarbetet står för all ekonomisk 

risk i samband med detaljplanearbetet. Projekt som avbryts till följd av beslut under 

planprocessen ger inte rätt till ersättning eller ny markanvisning. I utbyte mot den ensamrätt 

som en markanvisning ger ska den byggherre som anvisats mark innan det finns en antagen 

detaljplan, satsa resurser och kostnader för medverkan i planarbetet.  

En markanvisning får inte överlåtas utan kommunens skriftliga medgivande. 

Kommunen arbetar med olika metoder för att säkra genomförandet av markanvisningar. En 

markanvisning tidsbegränsas i regel till högst två år från politiskt beslut. Om inte en bindande 

överenskommelse om exploatering träffats inom dessa två år står det kommunen fritt att göra 

en ny markanvisning.  

Kommunen arbetar aktivt med att hitta olika former för att säkra att byggnation sker inom 

rimlig tid. När detaljplan vunnit laga kraft och kommunen förberett för anläggningar som 

möjliggör byggnation av bostäder, överlåts alternativt upplåts marken genom ett 

arrendeförfarande. Arrendeförfarande föregås av att överlåtelsen godkänns politiskt. När beslut 

om överlåtelse fattats upprättas ett tidsbegränsat arrendeavtal med den tilltänkte köparen. Vid 

arrendeförfarande sker överlåtelse av marken när byggherre kan visa att projektet är under 

genomförande. Det kan vara att markarbeten fortskridit så långt att bottenplatta till 

huvudbyggnad färdigställts. Förlängning av arrendet kan medges om förseningen beror på 

omständigheter som byggherre inte råder över. 

Den finns även andra metoder för att säkra genomförandet av markanvisningar till exempel 

överlåtelse som är villkorad av byggnation. 

Återtagen markanvisning eller mark som återgår till kommunen efter ett arrendeförfarande ger 

inte rätt till ersättning. 

Alla överlåtelser behöver inte föregås av en markanvisning. Det gäller till exempel vid försäljning 

av verksamhetsmark och fribyggartomter 

 

Försäljning av verksamhetsmark 
Kommunens ambition är att kunna erbjuda tomter i varierande storlekar inom flexibla 

detaljplaner. 

Kommunen strävar efter att ha en markberedskap i de östra tätorterna så att små och 

medelstora företag/institutioner kan beredas byggklar tomt mellan tre till sex månader efter 

förfrågan. 

I syfte att spara på åker- och naturmark ska intressenter som vill köpa kommunal 

verksamhetsmark först undersöka möjlighet att inrymma verksamheten inom befintliga 

verksamhetsområden, på privat mark genom förtätning. Prissättning som uppmuntrar en tät 

byggnation är ett annat sätt att effektivisera användandet av verksamhetsmark. 

Vid försäljning av mark för verksamhetsändamål sker överlåtelse genom ett inledande 

arrendeförfarande, se beskrivning ovan. Arrendeavtalet löper så länge tomten inte bebyggs dock 

längst ett år. Modellen innebär att köparen enkelt kan avbryta processen under 

förberedelsefasen och till exempel ordna sitt lokalbehov på annat sätt. Kommunen kan 

omgående erbjuda marken till annan intressent. Modellen innebär också att tomter inte i onödan 

förblir obebyggda, samtidigt som den slår undan möjligheten att spekulera i tomtmark. 
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Försäljning av fribyggartomter 
Lunds kommun arbetar för att kunna erbjuda fribyggartomter. Regler finns för fördelning av 

fribyggartomter.  

 

Prissättning och villkor vid försäljning av 

kommunal mark 

Prissättning 
Prissättning av mark ska vara marknadsanpassad. Detta kan säkras genom anbudsförfarande 

eller värdering. Prissättning av mark kan anpassas för att stimulera byggnation av hyresrätter.  

För att säkra ett hyresrättsbestånd kan kommunen tillämpa en modell med en avskräckande vite 

och tilläggsköpeskilling om hyresrätterna ombildas till bostadsrätter eller äganderätter. 

Normalt sett använder sig kommunen av en prissättningsmodell som bygger på att kommunen 

säljer mark som inte omfattas av särskilda belastningar. 

Iordningställande av mark 
När kommunen säljer mark ska kommunen stå för kostnader för vissa åtgärder för att 

iordningsställa tomtmark så att marken kan användas för sitt ändamål. I dessa åtgärder ingår 

normalt kostnader för arkeologiska och föroreningsmässiga bedömningar, översiktlig geoteknik 

och mätning av radonhalt. Erforderliga åtgärder till följd av dessa bedömningar liksom flytt eller 

rivning av ledningar och byggnader som står i konflikt med den planerade byggnationen kan 

bekostas av kommunen. En förutsättning för detta kan vara att kostnaderna för åtgärderna 

anses stå i proportion till nyttan av den nya bebyggelsen. I vissa fall kan byggherren behöva ta 

delar av dessa kostnader. 

Kommunen kan i vissa projekt i dialog med byggherren välja att överlåta marken 

grovterrasserad vilket innebär att matjord banas av och en grov nivåanpassning sker till 

omgivande ytor. Grovterrassering förespråkas särskilt i områden/projekt där detta ger bättre 

massbalans. Priset för grovterrasserad mark är normalt sett högre än om kommunen säljer 

marken i befintligt skick.  

Bekostandet och anläggandet av infart från allmän platsmark till kvartersmark är 

projektspecifikt. 

 

Gatukostnader 
I köpeskilling och ersättning för kommunal mark ingår ersättning för gatukostnader som 

genomförandet av fastighetens del av detaljplanen ger upphov till. Här i ingår dock ej ersättning 

för förbättringsarbeten enligt 6 kap PBL på gata och allmän plats med därtill hörande 

anordningar, som framledes kan komma att utföras. 

 

Avgifter 
Anslutningsavgifter och kostnader för övriga avgifter och tillstånd bland annat bygglov och 

planavgift betalas av byggherren. 

Stadsbyggnadskontoret tecknar avtal om ersättning för upprättande av detaljplan med den som 

önskar en detaljplaneläggning. 
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Om kommunen begär att byggnadsnämnden ska påbörja ett planarbete och belastas med 

planavgift och kostnader för utredningar som inte anges i 3.5.2 kan det avspeglas i 

köpeskillingen för marken.  

Kostnad för bildande av exploateringsfastighet betalas av kommunen. 

Kommunen kan komma att ta ut en markanvisningsavgift. 

Under arrendetiden tas en arrendeavgift ut. Därutöver debiteras byggherren fastighetsskatt för 

arrendeperioden. 

 

4. Utbyggnad på privat mark  
När en detaljplan möjliggör för en annan användning av fastigheter ökar behovet av allmänna 

anläggningar. Fastighetsägare som har nytta av den nya planen ska då betala för delar av dessa 

investeringar.  

Om utbyggnad ska ske på privat mark tecknar kommunen vanligtvis exploateringsavtal med 

fastighetsägaren/fastighetsägarna innan detaljplan antas. Här regleras förutsättningar för 

genomförande av detaljplanen, bland annat vilka fastighetsregleringar som behöver genomföras 

och vilka allmänna anläggningar som behöver byggas ut och hur dessa bekostas.  

 

Exploateringsavtal 
Exploateringsavtal är ett avtal om genomförande av en detaljplan mellan en kommun och en 

byggherre eller fastighetsägare, avseende mark som inte ägs av kommunen.  

Ett exploateringsavtal får avse åtagande för en byggherre eller en fastighetsägare att vidta eller 
finansiera åtgärder för anläggande av gator, parker och andra allmänna platser av anläggningar 
för vattenförsörjning och avlopp samt andra åtgärder. Åtgärderna ska vara nödvändiga för att 
detaljplanen ska kunna genomföras. 

Ett exploateringsavtal får omfatta medfinansieringsersättning under förutsättning att den väg 
eller järnväg som kommunen bidrar till medför att den fastighet eller de fastigheter som 
omfattas av detaljplanen kan antas öka i värde. 

Byggherrens eller fastighetsägarens åtagande ska stå i rimligt förhållande till dennes nytta av 

planen. Exploateringsavtal som avser byggherrens /fastighetsägarens egen mark reglerar 

vanligen: 

 Anläggning av kommunal gatu- och parkmark 

 Hantering/inlösen av mark för allmänna anläggningar  

 Eventuella frivilliga åtaganden 

Avtal kan även hantera mark för kommunal service, så som vård, förskola/skola, omsorg, kultur 

och fritid. 

I tillämpliga fall ska exploateringsavtalet även omfatta medfinansieringsersättning avseende del 

av kommunens kostnad för bidrag till byggande av en viss väg eller järnväg som staten eller en 

region ansvarar för. Det kan till exempel handla om vägar med genomfartstrafik, E22 och 
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järnväg. Medfinansieringsersättning kan komma att avse åtgärder som utförts innan det att 

exploateringsavtal tecknas.  

 

Tidplan för tecknande 
Exploateringsavtal ska tecknas innan detaljplan antas. 

 

Kostnadstäckning 
I exploateringsavtalet fördelas ansvar och kostnader efter skälig och rättvis grund mellan 

kommunen och byggherre/fastighetsägare. En utgångspunkt för kommunen är att 

exploateringen ska bära kommunens merkostnader för genomförande av detaljplanen. 

Gatukostnadsersättningen ska täcka kommunens verkliga merkostnader vilka oftast inte är 

kända vid tecknande av exploateringsavtal. Det innebär att byggherre/fastighetsägare förväntas 

bära kostnader för utbyggnad/ombyggnad av gata och allmän plats inklusive personalkostnader 

med jämkning av sådana kostnader som beror på genomfartstrafik, utvidgad allmänt nyttjande 

etc. I fråga om gemensamma anläggningar för exploateringsområdets behov kan en byggherre 

eller fastighetsägares åtagande dock vara omfattande.  

Exploateringsavtalet får även avse gatukostnadsersättning för åtgärder som har genomförts före 

avtalets ingående; om detaljplanen avser ett steg i en etappvis utbyggnad. Det innebär att 

kommunen  har för avsikt att inom vissa områden ta ut gatukostnadsersättning för åtgärder som 

steg i en etappvis utbyggnad och förutsättning för berörda kommande detaljplaneområden. 

Gatukostnadsersättningen kan i dessa fall komma att avse sådana åtgärder som utförts före 

respektive exploateringsavtals ingående. 

Kommunen kan även framställa krav på allmänna anläggningar utanför exploateringsområdet 

under förutsättning att de behövs för områdets behov. Det kan till exempel röra sig om att vid 

förtätningar kan viss justering och ombyggnad av befintliga allmänna anläggningar behöva 

göras.  

I nya projekt där ingen eller lite allmän platsmark tillexempel parkmark tillskapas kan hänsyn 

tas till att ett ökat antal boende innebär högre nyttjande av befintliga parker och annan allmän 

platsmark i närområdet. Detta kan ske genom att byggherren eller fastighetsägaren bidrar till 

förnyelse och kvalitetsjustering av denna allmänna platsmark i närområdet. Bidraget ska stå i 

förhållande till den nytta byggherren eller fastighetsägaren får av planen. Kostnader för inköp av 

allmän platsmark återspeglas i gatukostnadsersättningen eftersom ägare till fastigheter i 

området betalar skäliga kostnader för allmän plats. I många fall kan det enklast  lösas genom att 

byggherre/fastighetsägare överlåter mark till kommunen utan vederlag och därmed inte betalar 

kostnader för inköp av allmän platsmark i gatukostnadsersättningen.  

I de fall det behövs tillskott av kommunal mark för ett projekt ska kommunen och byggherre 

/fastighetsägare dela på kostnader för de allmänna anläggningar som är nödvändiga för att 

detaljplanen ska kunna genomföras. Fördelning av kostnader sker vanligtvis i relation till värdet 

på respektive parts ingående fastighetsinnehav i projektet, d.v.s. den ekonomiska nytta som 

respektive part får av detaljplanen. 

Kommunens utgifter täcks normalt av inkomster från gatukostnadsersättningar och om 

kommunen äger byggrätter även av tomtförsäljning.  
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Kommunens utgifter för ombyggnation av statlig eller regional infrastruktur kan täckas av 

medfinansieringsersättning. 

 

Betalning av gatukostnadsersättning 
Betalning av gatukostnadsersättning sker vid olika tillfällen. När detaljplan vinner laga kraft sker 

betalning av en mindre andel av den totala gatukostnadsersättningen. Beloppet ska täcka 

kostnader som kommunen haft och har i tidigt skede, till exempel personalkostnader för att ta 

fram underlag, gestaltning, förprojektering, projektering. Resterande belopp betalar 

byggherre/fastighetsägare normalt i takt med att arbetet genomförs.  

 

Säkerhet 
Kommunen kan behöva ställa krav på säkerheter avseende ersättning för utbyggnad av de 

allmänna anläggningar som byggherre eller fastighetsägaren ska erlägga. Detta regleras i 

exploateringsavtal. 

Moderbolagsborgen accepteras inte som säkerhet. 

Säkerhet ska lämnas senast innan detaljplan antas. 

Krav på säkerhet gäller inte kommunala och statliga bolag. 

 

Utbyggnad av allmänna anläggningar 
Iordningställande av gatu- och parkmark inom ett exploateringsområde utförs i normalfallet av 

kommunen och bekostas av byggherre/fastighetsägare. Arbetet kan dock behöva samordnas 

med iordningställandet av angränsande kvartersmark vilket kan föranleda att byggherre 

anlägger allmän platsmark.  

Härvid ska de allmänna anläggningarnas omfattning och standard noggrant och tydligt 

definieras i avtalet.  
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Utbyggnadsplan 2030 har tagits fram av stadsbyggnadskontoret, 
på uppdrag av kommunstyrelsen som en del i revidering av 
Utbyggnads- och boendestrategi för Lund. Planen är ett 
komplement till gällande översiktsplan och revideras varje 
mandatperiod.  

Utbyggnadsplan 2030 är antagen i kommunstyrelsen 2021-XX-XX 

Lund, 2021-XX-XX 
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Sammanfattning 
 

Lunds kommuns översiktsplan pekar ut var framtida bebyggelse är möjlig och önskvärd 
fram till 2040 för att kommunen ska utvecklas i önskad riktning. Lund växer med behov av 
fler bostäder och mer plats för näringsliv som följd. Översiktsplanens planeringshorisont 
är lång och de olika avvägningar som krävs i samband med beslut om utbyggnad är många 
och ofta komplexa. För att underlätta och möjliggöra en effektiv och väl sammanhållen 
samhällsbyggnadsprocess, på både kort och lite längre sikt, är Utbyggnadsplan 2030 tänkt 
som ett komplement till översiktsplanen och ett stöd i strategiska avvägningar, 
prioriteringar och beslut med blicken mot det byggda Lund 2030.  

Till grund för utbyggnadsplanen och dess ställningstaganden ligger ett politiskt direktiv 
som beskriver prioriterade planeringsinriktningar samt en önskad utbyggnadstakt fram 
till 2030 motsvarande i genomsnitt 800 nya bostäder per år och plats för ett växande 
näringsliv. Som utgångspunkt för planen har fyra strategier samt tillhörande kriterier för 
prioritering av fortsatt utbyggnad arbetats fram:   

 Mångfald i bostadsutbudet 
 Fokus på näringslivets behov 
 Trivsamma miljöer med hållbarhet i fokus 
 Bygg färdigt 

I kombination med en sammanhållen analys av olika planeringsförutsättningar har dessa 
strategier legat till grund för en prioritering av utbyggnad i Lunds kommun fram till 2030. 
Alla prioriterade områden finns utpekade i gällande översiktsplan och planens främsta 
syfte är att tydliggöra var och i vilken omfattning utbyggnad kan och bör ske under 
kommande tioårsperiod för att så långt som möjligt svara mot identifierade behov och 
utmaningar och gå i takt med kommunens utveckling och planerade större investeringar.  

Den önskade utbyggnadstakten och de prioriterade planeringsinriktningarna innebär tuffa 
ställningstaganden och vägval i planeringen fram till 2030. Utbyggnadsplanen möjliggör i 
genomsnitt 800 färdigställda nya bostäder per år och utveckling i hela kommunen, men 
innebär samtidigt en hård prioritering med fokus på projekt med bostäder som kan 
färdigställas fram till 2030 och leder mot kommunens övergripande mål. Planen föreslår 
tydliga kriterier för uppstart av nya planer och projekt med syfte att genomföras till 2030. 
Att prioritera annan utbyggnad, eller ökad omfattning, än den som utbyggnadsplanen 
pekar ut kan generera krav på andra insatser och investeringar i exempelvis skola och 
förskola eller infrastruktur som kommunen inte planerat för. Beslut om uppstart av nya 
projekt och detaljplaner på andra grunder bör därför motiveras och konsekvensbedömas.  

Vad som planeras och vad som faktiskt byggs är inte alltid samma sak. För att säkerställa 
måluppfyllelse avseende utbyggnad krävs en planeringskapacitet som är högre än den 
önskade utbyggnadstakten, i detta fall upp till 1200 bostäder. I slutändan har marknad och 
konjunkturläge en avgörande roll i vad som byggs och inte. 

Utbyggnadsplanen är ett planeringsunderlag som är tänkt att användas aktivt för 
prioritering och beslut i det löpande strategiska och operativa arbetet med planläggning 
av framtida mark för bostäder och verksamheter samt för principiella beslut kring 
utbyggnad på lite längre sikt.  
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Inledning 
Varför prioritera utbyggnaden i översiktsplanen?  
Översiktsplanen har en central roll i kommunens övergripande utveckling. Den ger uttryck 
för en ambition om hur den fysiska miljön bör användas, utvecklas och bevaras. I takt med 
att Lundaborna blir fler och att näringslivet växer och utvecklas ökar kraven på god fysisk 
planering och väl avvägda beslut som leder mot långsiktig hållbar utveckling i kommunen.  

Prioritering utifrån fördjupad analys av förutsättningar 
Översiktsplanen pekar ut var framtida bebyggelse är möjlig och önskvärd och vägleder 
beslut i både plan- och lovärenden. Långt ifrån alla utpekade ytor i översiktsplanen är 
aktuella för utbyggnad samtidigt. Aktiv prioritering och tuffa vägval krävs för att avgöra 
vad som är aktuellt nu och på lite längre sikt, detta är utbyggnadsplanens huvudsakliga 
uppgift. Planen tar utgångspunkt i en sammanhållen analys av flera olika aspekter; 
förväntad befolkningsutveckling och bostadsbehov, hållbar utveckling, pågående och 
planerade investeringar i infrastruktur och samhällsservice samt behov av 
verksamhetsmark för ett växande näringsliv. Med utgångspunkt i denna analys, och de 
politiska direktiv som getts för arbetet, gör utbyggnadsplanen med stöd i fyra 
grundläggande planeringsstrategier en sammanvägd bedömning av var utbyggnad är 
lämplig på tio års sikt. Målet är att stärka kommunens utveckling och jämlika livsvillkor i 
hela Lund samt säkerställa hushållning med mark och minskad klimatpåverkan.  

”Utbyggnadsplan 2030 är ett planeringsunderlag som används för 
prioritering och beslut i det löpande strategiska och operativa 
arbetet med planläggning av framtida mark för bostäder och 
verksamheter och för principiella beslut kring utbyggnad på lite 
längre sikt. ” 
Nära samspel med annan planering 
God fysisk planering på alla nivåer förutsätter samspel och helhetssyn i relation till 
samhällsutvecklingen i stort. I ett nära samspel med kommunens bostadspolitiska 
program och markpolicy utgör utbyggnadsplanen grunden i ett strategiskt förhållningssätt 
kring framtida utbyggnad av staden och tätorterna med en kraftsamling av kommunens 
resurser. Tillsammans med översiktsplanen samspelar de tre dokumenten också med flera 
andra planer och styrdokument, i den kommunala organisationen såväl som på regional, 
nationell och internationell nivå. Samordning mot kommunens investeringsplan är viktigt 
för att säkerställa att kommunens resurser utnyttjas effektivt och att det kraftsamlas i de 
projekt som ger störst effekt och möjliggör hög måluppfyllelse. I planen har speciell 
hänsyn tagits till planerade investeringar i skola och näringslivets behov på tio års sikt.  

Agenda 2030 och de 17 globala hållbarhetsmålen utgör ett övergripande ramverk som 
genom kommunens policy för hållbar utveckling visar vägen mot ett socialt, ekologiskt och 
ekonomiskt hållbart Lund som är ledande inom hållbar utveckling. Barnkonventionen 
ställer krav på hänsyn till barnets bästa i all planering och i beslut som på något sätt rör 
barn. På nationell och regional nivå är transportinfrastrukturplaneringen avgörande för 
Lunds förutsättningar för fortsatt utbyggnad. En process pågår också med en regionplan 
som i högre grad än tidigare väger kommunens planerade markanvändning mot regionala 
intressen.   
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Figur. Livsfaser vars bostadsbehov väntas öka mest under de närmaste två femårsperioderna. Äldre 
ökar under båda perioderna och gruppen unga vuxna blir fler under första femårsperioden och 
börjar sedan bilda familj och skaffa barn. X anger livsfaser med störst ökat bostadsbehov fördelat på 
kommunens olika tätorter (Från Bostadsmarknadsanalys 2020). 

 

Strategier för prioritering 
Mångfald i bostadsutbudet 
Den prioriterade stadsutvecklingen fram till 2030 ska möta efterfrågan på bostäder. En 
större blandning av bostäder ska eftersträvas, både blandade upplåtelseformer och 
blandade bostadstyper. Det gäller för kommunen som helhet, på stadsdelsnivå och i olika 
områden. Flerbostadshus ska eftersträvas även i byarna. 

Prioriteringskriterier 
 

 

 

 

Fler äldre och barnfamiljer fram till 2030 
Det är attraktivt att bo i Lunds kommun. Till 2030 pekar prognosen på 20 000 nya 
Lundabor och behovet av bostäder är fortsatt stort. En bostadsanalys från 2020 visar på 
ett demografiskt bostadsbehov motsvarande ett genomsnitt på 900 nya bostäder per år 
fram till 2030, exklusive ett eventuellt uppdämt behov. En del av underskottet på bostäder 
kan mötas genom bättre utnyttjande av befintligt bestånd och andra typer av åtgärder, 
men det finns tydliga behov av att tillföra nya bostäder i hela kommunen. Det politiska 
direktivet för arbetet med utbyggnadsplanen är att färdigställa i genomsnitt 800 nya 
bostäder per år fram till 2030. 

Fram till 2030 utgör äldre, barnfamiljer och unga vuxna de huvudsakliga målgrupperna 
för bostadsbyggandet. Gruppen äldre växer snabbt under hela perioden och efterfrågar 
främst seniorboenden och moderna flerbostadshus. Barnfamiljerna fortsätter att öka med 
en efterfrågan på småhus samt större lägenheter i bra lägen. Studenter är en fortsatt viktig 
målgrupp och behov av insatser som säkrar tillgången till bra boendealternativ för denna 
grupp kan finnas.  

 
  

! Nya bostadsprojekt ska tydligt komplettera det lokala bostadsutbudet och 
inriktas mot bostadstyper där det finns störst behov; studentbostäder samt 
boende för äldre och barnfamiljer. 

! Gör en tidig analys av utbyggnadsprojektets möjligheter att stärka mångfald 
i bostadsutbudet och säkra bostäder för särskilda gruppers behov. 
 

6 

2613 ( 2864 )



 

Många bostadsprojekt på gång 
I kommunen pågår många bostadsprojekt och flera av de som ska byggas fram till 2030 
har redan satts igång och börjat detaljplaneläggas. En överblick visar att de flesta 
projekten finns i staden och utgörs av lägenheter i flerbostadshus. Andelen projekt med 
småhus och radhus i staden utgör under en procent av alla bostadsprojekt. I övriga orter 
är mixen av bostadstyper större. Den största andelen småhus planeras i Stångby. Om 
ytterligare bostadsprojekt ska prioriteras för genomförande fram till 2030 bör de inriktas 
mot att komplettera redan planerade bostadsprojekt.   

 
Figur. Bedömning av fördelningen av bostadstyper samt fördelning mellan tätorter i aktuella 
bostadsprojekt i kommunen. Bostadsprojekt i centralorten och bostäder i flerbostadshus dominerar. 
Vissa stora projekt, som Brunnshög och Västerbro, kommer att genomföras över en längre tidsperiod. 

Täta miljöer för allas behov 
Den samtida stadsutvecklingen som speglar krav på en resurseffektiv struktur innebär att 
vi behöver bo tätare med mindre ytor i fler livsskeden. De många lägenheter som planeras 
i centralorten Lund passar många gruppers behov, med närhet till stort utbud av service, 
kultur, arbetsmarknad med mera. Det ökande antalet barnfamiljer fram till 2030 ställer 
krav på att plats skapas för denna grupp även i de tätare stadsmiljöer som utvecklas i 
centralorten Lund. Här finns anledning att försöka efterlikna det egna boendets kvaliteter, 
även i stadsutvecklingsområden som exempelvis Brunnshög och Västerbro. Att blanda in 
radhus i tät stadsmiljö och arbeta med ”stadsradhus” är en möjlig väg. Av vikt är också att 
försöka säkra en viss andel stora lägenheter och möjliggöra nya typer av boendeformer. 
Miljöerna behöver också vara anpassade för barns behov. 

Bättre blandning på bostäder i byarna 
Byarna utgör viktiga komplement till stadens bostadsutbud. Samtidigt finns stora behov 
av att öka blandningen av bostadstyper i tätorterna, främst genom att tillföra lägenheter i 
flerfamiljshus. De äldre åldersgrupperna ökar kraftigt under kommande år och efterfrågar 
särskilt lägenheter i centrala lägen i byarna. Detta kan förhoppningsvis frigöra småhus, 
bland annat för barnfamiljer som söker det egna boendet. I de mindre orterna är det 
viktigt att fortsätta erbjuda en mix av nya bostadstyper. Utbyggnadsområden i byarna som 
erbjuder både lägenheter i flerbostadshus samt villor och radhus ges därför högst 
prioritet.  
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Fokus på näringslivets behov 
Den prioriterade stadsutvecklingen fram till 2030 ska skapa förutsättningar för och möta 
behov från ett mångfacetterat och växande näringsliv. Lund ska axla rollen som regional 
tillväxtmotor och ska uppfattas som en attraktiv kommun för företagare, en aktiv 
samarbetspart som tar plats och arbetar aktivt för att förbättra näringslivsklimatet samt 
en kommun som skapar förutsättningar för näringsliv i hela kommunen.  

Prioriteringskriterier 

! Prioritera lokalisering av näringsliv till förtätningslägen och lägen med 
blandat stadsinnehåll (stadsintegrering). 

! Prioritera störande verksamheter med särskilda krav till nya 
verksamhetsområden i tätorternas randzoner. 

! Innan beslut tas om etablering på ny verksamhetsmark ska förutsättningar 
för förtätning i befintliga verksamhetsområden undersökas.  

! Inför framtida stadsomvandling kan möjligheter för tillfälliga verksamheter 
och funktioner undersökas och om möjligt prioriteras. 

! Inför beslut om nya projekt ska det göras en tidig analys av näringslivets 
behov på både kort och lång sikt. 
 

Omvärld och trender förändras i snabbt takt, så även spelplanen för näringslivets olika 
branscher. En långsiktig strategi för kommunens näringsliv måste kombineras med god 
beredskap för snabba förändringar i näringslivsstrukturen och företagens förutsättningar. 
Utbyggnadsplanens prioritering baseras på översiktsplanens bedömning av näringslivets 
behov. Lokal och regional analys görs löpande för att säkerställa att kapacitet finns för att 
möta efterfrågan på både kort och lång sikt.  

Plats för ett växande och varierat näringsliv 
Utbyggnadsplanens utgångspunkt är att bidra till att möta olika behov hos ett växande och 
konkurrenskraftigt näringsliv i kommunen. Att förutspå hur dessa behov kommer att se ut 
över en tioårsperiod är svårt, men i takt med att Lund växer och Lundaborna blir fler och 
fler förväntas det lokala näringslivet växa sig starkare. 2017 sysselsatte Lunds företag 
cirka 69 000 personer, med IT och telekom, life science, cleantech och förpacknings-
industri som de mest framträdande branscherna. Fram till 2040 förväntas ytterligare 
24 000 arbetsplatser tillkomma inom olika branscher med ökad efterfrågan på plats för 
lokalisering i olika lägen och olika prisklasser.   

Fortsatt efterfrågan på stadsnära lägen 
Idag inryms den största andelen av företagen inom det stadsintegrerade näringslivet. Det 
är i huvudsak små och medelstora företag med tydliga preferenser för stads- och 
kollektivtrafiknära lägen som är fullt möjliga att lokalisera tillsammans med bostäder och 
andra funktioner i en tät och blandad stad. Med stor sannolikhet kommer dessa företag att 
stå för en stor del av tillväxten inom näringslivet även framöver.  

Etableringen av forskningsanläggningarna ESS och MAX IV i kombination med pågående 
utbyggnad för bostäder och verksamheter på Brunnshög kommer att spela en viktig roll 
för att driva nya etableringar till Lund. Troligtvis kommer det att leda till ökad efterfrågan 
på möjligheter för lokalisering av verksamhet i närområdet, men potential finns även för 
resten av staden. Denna typ av verksamheter kan med ett fortsatt fokus på stadsintegrerat 
näringsliv relativt enkelt fångas upp av, och stärka, staden och tätorterna. I staden blir 
Kunskapsstråket, som tillsammans med spårvägen kopplar samman stadskärnan och Lund 
C med Lunds universitet, IDEON och Medicon Village, ett än mer strategiskt läge. Även 
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Västerbro (och Källby på lite längre sikt), Lunds stadskärna och centrum i flera av 
tätorterna är bra lägen att prioritera.  

Stadsomvandling från verksamhetsområde till blandad stad pågår eller planeras på flera 
håll i kommunen. I samband med planering, uppstart och genomförande av sådana projekt 
finns anledning att tidigt undersöka möjligheter att lokalisera tillfälliga verksamheter och 
andra funktioner i området som kan stötta önskad utveckling av området på längre sikt.  

Verksamhets- och arbetsplatsområden för särskilda behov 
Planeringsinriktningen är också att erbjuda mark för verksamheter som inte kan 
samlokaliseras med bostäder, eller behöver flytta som en följd av stadsomvandling. Det 
kan exempelvis handla om nyetableringar som kan stärka kommunens utveckling, om 
verksamheter som vill skala upp eller om möjligheter till lokal produktion.  

I anslutning till Science Village samt Ideon och Medicon Village förväntas en fortsatt 
utvecklingsinriktning mot mer personal- och besöksintensiva verksamheter. Hit kan 
lokalisering av liknande eller kompletterande verksamheter prioriteras för att ge fortsatt 
kraft åt mer urbana arbetsplats- och verksamhetsområden.  

En stadskärna i förändring 
Lunds stadskärna är viktig för kommunens näringsliv. De senaste åren har inneburit stora 
utmaningar och helt nya förutsättningar för stadskärnan, bland annat till följd av ökad e-
handel och pågående pandemi. Stadskärnans framtida utveckling och övergripande 
funktion, bland annat med koppling till prioriterad och framtida utbyggnad fram till 2030, 
kan med fördel utredas och förtydligas med en särskild strategi för stadskärnan.  

Ökade förutsättningar för etableringar i tätorterna 
Utbyggnadsplanen pekar på behov av nya bostäder i samtliga större tätorter fram till 
2030. I takt med att det byggs fler bostäder skapas nya möjligheter för mer näringsliv. 
Lund är också en del av en tät region med närhet till andra kommuner och tätorter, vilket 
ytterligare bidrar till att stärka förutsättningarna för ett växande näringsliv även utanför 
centralorten.  

Lokalisering av stadsintegrerat näringsliv och kommersiell service i eller i nära anslutning 
till bykärnorna kan bidra till ortens livskraft. Även andra typer av verksamheter och 
funktioner kan spela en viktig roll.  
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Figur. Framtidens näringsliv samutnyttjar, samverkar, utvecklar, 
producerar, säljer, finns och verkar i hög grad i den täta, blandade 
staden. För verksamheter som kräver andra förutsättningar finns 
och skapas plats i särskilda verksamhetsområden. Exempel från 
Dalby men liknande ytor pekas ut både i anslutning till 
centralorten och flera av tätorterna.  
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Trivsamma miljöer med hållbarhet i fokus 
Den prioriterade stadsutvecklingen fram till 2030 ska ha stort fokus på hållbarhet. Den 
högklassiga jordbruksmarken ska värnas. Trivsamma boendemiljöer ska uppnås genom 
blandad bebyggelse och god livskvalitet för boende med parker och gröna stråk. 
Förtätning ska prioriteras i anslutning till befintlig eller kommande kollektivtrafik.  

Prioriteringskriterier 

! Nya prioriterade utbyggnadsprojekt ska utvecklas i områden med god 
tillgång till service, grönområden och kollektivtrafik och ska ske genom 
förtätning i befintlig tätortsstruktur 

! Nya prioriterade utbyggnadsprojekt ska stärka blandade funktioner och 
boendeformer, utvecklingsprojekt i de östra tätorterna prioriteras särskilt 

! Nya prioriterade utbyggnadsprojekt ska bidra till att överbrygga barriärer 
och öka trygghet och rörlighet, särskilt för barn och äldre 

! Nya prioriterade utbyggnadsprojekt ska baseras på tidig analys av 
förutsättningar för ledningsinfrastruktur, lokal energiproduktion och behov 
av klimatanpassning 

! Gör en tidig analys av utbyggnadsprojektets förutsättningar att bidra till 
trivsamma miljöer med hållbarhet i fokus samt åtgärder som krävs för att 
säkra detta 
 

Tillgång till service, grönområden och kollektivtrafik 
I nya områden ska det vara lätt att nå kollektivtrafik, arbete, skola, service och 
fritidsaktiviteter. I utbyggnadsplanen prioriteras förtätning och kraftsamling av utbyggnad 
till lägen där nya skolor, service och kollektivtrafik planeras. Utveckling av stadsdels- och 
tätortskärnorna är viktigt för hållbarhet, livskraftighet och attraktivitet. I de mindre 
orterna ska utbyggnad av bostäder stötta utveckling av service. I flera orter ingår en 
satsning på bykärnorna i den prioriterade utbyggnaden fram till 2030. 

Blandade boendeformer, minskade barriärer, trygghet och god hälsa 
I den prioriterade utbyggnaden fram till 2030 är det viktigt att skapa blandade 
boendeformer och blandade funktioner. En blandning ska finnas inom utbyggnadsområdet 
och i relation till närmiljön. Prioriterade utbyggnadsområden har stor potential att minska 
barriärer i kommunens tätorter. Förtätningsområden är ofta belägna mellan stadsdelar 
och i anslutning till större vägar. Genom att arbeta för att bryta barriärer kan integration 
och trygghet stärkas. Särskilt för barn och äldre är det viktigt att det är tryggt och säkert 
att röra sig inom och mellan områden i tätortsmiljöer. Åtgärder krävs även för att minska 
negativ påverkan på människors hälsa från buller och luftföroreningar. 

Hushållning med jordbruksmark 
Jordbruksmarken i Lunds kommun är en mycket viktig resurs för livsmedelsproduktionen 
och är viktig att säkerställa för framtiden. Kommunens översiktsplan innehåller en 
blandning av utbyggnad genom förtätning och nyexploatering på framförallt 
jordbruksmark. Den prioriterade utbyggnaden fram till 2030 innebär en mycket tydlig 
hushållning med jordbruksmark i förhållande till den samlade utbyggnaden i 
översiktsplanen. 

Ett integrerat hållbarhetsperspektiv 
En markeffektiv samhällsbyggnad genom förtätning ger många samspelande fördelar. Det 
stärker en resurseffektiv struktur för minskad klimatpåverkan och knyter an till 
investeringsperspektivet genom att dra nytta av befintliga funktioner. Det stärker också 
förutsättningarna för jämlika livsvillkor genom att skapa blandning, närhet och god 
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tillgång till olika kvaliteter. Detta innebär ett samspel mellan ekologisk, ekonomisk och 
social hållbarhet. Varsam förtätning innebär att ta hänsyn till kulturmiljö och behov av 
grönytor. 

Som en del av prioriteringen av utbyggnaden har en hållbarhetsanalys av översiktsplanens 
utbyggnadsområden för blandad bebyggelse gjorts. Ett flertal aspekter kopplat till mål om 
minskad klimatpåverkan och jämlika livsvillkor har värderats. Förtätningsområden med 
god tillgång till service och förutsättningar att skapa blandade boendeformer, bryta 
barriärer och stärka en socioekonomisk integration har värderats högst. Centrala 
förtätningsområden i de östra tätorterna värderas allra högst. Med utgångspunkt i 
analysen kan viktiga insatser för att stärka hållbarheten identifieras. Detta är inarbetat i 
utbyggnadsplanens tätortsredovisning. 

 
Figur. Med utgångspunkt i tio variabler har en hållbarhetsanalys gjorts för de områden i staden och 
tätorterna som i översiktsplanen pekats ut som utvecklingsområden. Analysen beskriver respektive 
områdes förutsättningar att bidra till målen om minskad klimatpåverkan och jämlika livsvillkor och 
är en av de planeringsförutsättningar som legat till grund för utbyggnadsplanens prioriteringar. 
Hållbarhetsanalysen är en metod som utvecklas och tillämpas löpande i kommunens fysiska planering.   

Ledningsinfrastruktur och klimatanpassning 
En del av ett hållbart och robust samhälle är fungerande ledningsinfrastruktur för vatten, 
avlopp och energisystem. Även i tätortsmiljöerna behöver behovet av plats för 
energiförsörjning och vattenhantering uppmärksammas. Öppna dagvattensystem och ytor 
för skyfallshantering är avgörande klimatanpassningsåtgärder för ett samhälle som ska 
möta klimatförändringarna.  

I de utbyggnadsområden som prioriterats till 2030 är utbyggnad av ledningsinfrastruktur 
för VA och ytor för klimatanpassning viktiga åtgärder. De innebär stora investeringar och 
kraftsamling av utbyggnaden behöver därför göras i lägen där dessa åtgärder och 
investeringar gjorts eller planeras. För fjärrvärme och gas är det efterfrågan som styr 
förutsättningarna för utbyggnad. Att bygga tätt och nära ett befintligt system ökar chansen 
att få det lönsamt. I de av kommunens orter där det finns gas- och fjärrvärmenät är 
kapacitet och förutsättningar för utbyggnad generellt sett goda. Det finns också möjlighet 
att skapa mindre och lokala lösningar i områden som saknar koppling till ett större nät.  

Tidig hantering av frågor kring VA, gas, el och fjärrvärmeprocessen för utvecklingen av ett 
område ökar chansen att få till bra, kostnadseffektiva och samordnade lösningar. 

•Hållbara transporter
•Hållbara energisystem
•Hushållning med mark
•Kolinlagring

Minskad 
klimatpåverkan

•Tillgång privat/offentlig service
•Tillgång grönområden
•Exponering olägenheter
•Barriärer
•Blandning bostadstyper
•Socioekonomisk integration

Jämlika 
livsvillkor
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Figur. Bedömning av hur många 
bostäder som kan byggas per år 
fram till 2030 per tätort utifrån 
planerad kapacitet i skola och 
förskola 2030.  

 

Bygg färdigt 
Den prioriterade stadsutvecklingen fram till 2030 ska utgå från befintlig social 
infrastruktur, exempelvis förskolor, skolor och annan kommunal service. Påbörjade 
stadsutvecklingsområden ska byggas färdigt för att dra nytta av gjorda investeringar i 
infrastruktur som parker och gator. 

Prioriteringskriterier 

! Prioriterade bostadsprojekt ska bidra till att uppnå utbyggnadsplanens 
inriktning för bostadsbyggandet i tätorter och stadsområden. Det stärker 
förutsättningarna för att dra nytta av kapacitet och investeringar i kommunal 
service.  

! Prioritera projekt som innebär att bygga färdigt områden där investering i 
gator, park och teknisk infrastruktur redan är gjord. 

! För nya förtätningsprojekt ska det finnas tillgång till park, vägnät och den 
tekniska infrastrukturen ska ha en tillräcklig kapacitet. 

! Gör en tidig analys av behov av investering i kommunal service samt 
investering i gator, park och teknisk infrastruktur, oavsett huvudman, som 
utbyggnadsprojektet medför 

 

Skola och förskola 
Utbyggnad av skola och förskola är kommunens största investeringar och är en av flera 
viktiga planeringsförutsättningar. I kommunens investeringsplan görs olika investeringar i 
skola, både genom utbyggnad av nya skolor i områden där Lund växer och genom att rusta 
upp eller ersätta slitna lokaler. Med hänsyn till kommunens ekonomi ska 
bostadsutbyggnaden utgå från både befintlig och planerad kapacitet i skola och förskola.  
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I stora delar av kommunen finns god planerad kapacitet i skola och förskola fram till 2030. 
I flera tätorter i den östra kommundelen kan ökat bostadsbyggande komma att kräva nya 
investeringar i skola och förskola. Kapaciteten inom centralorten Lund varierar. I östra 
delen, där bland annat Brunnshög och Råbylund ingår, kan cirka hälften av stadens 
bostäder byggas utifrån planerad kapacitet i skola och förskola. 

I områden där investeringar i skola och förskola görs kan extra satsningar på 
bostadsbyggande motiveras. Att tillföra bostäder i en jämn utbyggnadstakt är positivt för 
skolkapaciteten, väldigt varierat byggande kan leda till stora tillfälliga behov samt att 
skolorna sedan inte fylls. De mindre orterna är mest känsliga för variationer i utbyggnad.  

I utbyggnadsplanen beaktas befintlig kapacitet och planerade investeringar i skola och 
förskola. Det framgår av planen om ytterligare investeringar krävs i ett område i 
förhållande till kommunens investeringsplan. 

Strategisk lokalförsörjning 
Annan kommunal service, exempelvis kultur, idrott och särskilda bostäder behöver 
planeras i samband med att kommunen växer. Det är viktigt att frågorna kommer in tidigt 
i planeringen av nya områden.  

Arbete pågår med att samla kommunens lokalbehov i en strategisk lokalförsörjningsplan. 
Den ska, precis som kommunens investeringsplan och utbyggnadsplan, ha ett 
tioårsperspektiv.  Det skapar goda möjligheter att skapa en helhetsbild av utvecklingen i 
kommunen och är en förutsättning för att stärka en utveckling som samspelar och är 
ekonomiskt hållbar. 

Kostnader i samband med exploatering 
I samband med att ett område ska byggas ut uppstår kostnader i samband med 
exploatering, exempelvis markarbete, ledningsarbete och anläggningar av park- och 
gatumark. Det arbete och de anläggningar som är direkt kopplade till ett 
exploateringsprojekt bekostas vanligtvis av byggaktören och regleras genom 
exploateringsavtal och markanvisningsavtal. I vissa projekt är dessa kostnader mycket 
höga och ibland kan kommunen gå före och göra stora exploateringsförberedande 
åtgärder, exempelvis förberedelse av mark och anläggning av gator och parker. Detta leder 
till en ekonomiskt framtung exploatering, där kommunen får täckning för sina utgifter 
först när byggaktören påbörjar sitt byggprojekt.  

Prioritera påbörjade utbyggnadsområden fram till 2030 
I Lunds kommun pågår många stora exploateringsprojekt och fler startar upp de närmaste 
åren. Det är viktigt att bygga färdigt områdena i en rimlig takt för att kommunens 
kostnader ska kunna täckas. Allt för många påbörjade områden innebär en framtung 
exploateringsekonomi som det kan ta många år att täcka kostnaderna för. Vid en längre 
lågkonjunktur kan detta förvärras ytterligare. I utbyggnadsplanen prioriteras 
utbyggnadsområden som redan kommit vidare genom detaljplaneläggning och är under 
genomförande. Nya stora och mycket framtunga projekt bör inte prioriteras fram till 2030. 
Ytterligare områden som genomförs fram till 2030 ska utgöra komplement till de områden 
som redan påbörjats.  
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Figur. Utbyggnadsområden med stora investeringar i samband med exploatering. Områdena har 
redan börjat byggas eller detaljplaneläggas.  

Samhällsekonomisk kalkyl 
I ett utbyggnadsområde kan samtliga utgifter som kopplar till en utbyggnad beräknas. Det 
handlar om kostnader i samband med exploatering samt kostnader i kommunal service 
och annan infrastruktur med bredare allmännytta, exempelvis en ny vägkoppling eller 
järnvägsstation. Det kan vara eftersträvansvärt att kommunens intäkter i samband med 
exploatering kan täcka en större del av kommunens kostnader. Förutsättningarna för att 
lyckas med detta varierar mycket mellan olika utbyggnadsområden. Det handlar bland 
annat om markägandestruktur, markvärde samt nivån på de investeringar och åtgärder 
som krävs för ett område. 

Kraftsamla utbyggnaden  
I utbyggnadsplanen görs inga samhällsekonomiska kalkyler. Däremot vägs förutsättningar 
för investeringar i kommunal service tillsammans med var stora investeringar i 
exploatering och andra större infrastruktursatsningar görs. I utbyggnadsplanen 
prioriteras utbyggnad som stödjer dessa samlade investeringar. Det innebär att 
kommunen kraftsamlar i sin utbyggnad och kan få så stor nytta som möjligt av de 
investeringar som görs.   
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Figur. Förslag på fördelning av i 
genomsnitt 800 färdigställda 
bostäder per år fram till 2030 
fördelat på kommunens större 
tätorter och landsbygd. Fördelningen 
baseras på analys av olika 
planeringsförutsättningar och visar 
hur utbyggnad kan ske utan krav på 
nya investeringar i exempelvis skola, 
förskola och infrastruktur och 
samtidigt uppfylla kommunens 
övergripande mål.   

 

Prioritering av utbyggnad 
Övergripande prioritering 
Bostäder – tydligt definierad utbyggnadsram med god kapacitet  
Utgångspunkten för utbyggnadsplanen är att i genomsnitt 800 bostäder ska färdigställas 
årligen fram till 2030, med en planeringskapacitet motsvarande 1200 bostäder för att 
säkerställa önskad utbyggnadstakt Planen definierar en geografisk ram för utbyggnaden. 
Utpekade utbyggnadsområden, tillsammans med pågående utbyggnad och detaljplanering, 
skapar en god planeringskapacitet i förhållande till inriktningen om 800 bostäder om året. 
Detta innebär att hårda kriterier behöver sättas upp för uppstart av nya planer och projekt 
som ska genomföras till 2030. Även bland pågående 
detaljplaneprojekt samt utpekade prioriterade områden 
behöver prioriteringar göras, och genomförandet av dessa 
områden bör sträcka sig till efter 2030.  

Utbyggnadsramen och prioriterade utbyggnadsområden 
redovisas i detta avsnitt för kommunens respektive 
tätorter. I flertalet orter finns god planeringskapacitet för 
att möta önskad byggtakt fram till 2030, vilket ställer krav på hårda kriterier för nya 
projekt. För Lund och Stångby sätts exempelvis en geografisk ram som innebär att inga 
ytterligare områden för bostäder på jordbruksmark utöver de som börjat 
detaljplaneläggas ska byggas ut fram till 2030, med undantag för Brunnshög. I kartan 
nedan illustreras lämplig utbyggnadstakt fördelat på staden och tätorterna i förhållande 
till planens grundläggande strategier och prioriteringskriterier. Avvikelser från detta och 
uppstart av projekt på andra grunder bör särskilt motiveras och konsekvensbedömas.  

 
Att bygga inom utbyggnadsramen innebär att kommunen hushållar med mark, stärker 
förutsättningarna för hållbar utveckling och kraftsamlar utifrån kommunens samlade 
ekonomiska investeringar. Hur många bostäder som slutligen byggs inom ramen för 
utbyggnad fram till 2030 är till stora delar en fråga om marknadskonjunktur.  

Med en god ekonomisk konjunktur kan ytterligare bostäder byggas inom den geografiska 
ramen utan att det utmanar de principer som utbyggnadsplanen bygger på. Det är 
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utbyggnad som drar nytta av de investeringar som görs och stödjer hållbar utveckling i 
övrigt. Det kan exempelvis handla om att vissa stora utbyggnadsområden, som Brunnshög, 
byggs i en högre takt. Det kan också ske en mycket stor utbyggnad av studentbostäder på 
ett markeffektivt sätt utan att kommunal service belastas extra. Dessa två exempel stödjer 
också Lunds kommuns åtagande gentemot staten i Storstadsavtalen, att till 2035 bygga 
15 000 bostäder i ett influensområde kring Lund C och spårvägens hållplatslägen. 

Tydlig men flexibel strategi för att möta näringslivets olika behov 
I förhållande till utbyggnadsramen för bostäder är ramen för näringslivet lite mer flexibel, 
men med en robust och tydlig underliggande strategi som tar utgångspunkt i gällande 
översiktsplan. Ytor för ny verksamhetsmark pekas ut på flera olika platser i kommunen 
med översiktsplanen som utgångspunkt för att täcka behoven under kommande år,  

Den övergripande planeringsinriktningen är att prioritera stadsintegrerat näringsliv i 
strategiska lägen med hög blandning av funktioner samt närhet till stadsliv, kollektivtrafik, 
service, kunder och samarbetspartners. Dessa lägen prioriteras för all verksamhet som har 
möjlighet att verka i täta blandade miljöer. Fram till 2030 prioriteras möjligheter till 
lokalisering och förstärkning av det stadsintegrerade näringslivet längs spårvägens 
sträckning i Kunskapsstråket och i dess förlängning mot Brunnshög. Även Västerbro, 
stadskärnan och centrum i flera av tätorterna är bra lägen för nya verksamheter för att 
möta efterfrågan från olika branscher och säkerställa ett växande näringsliv och 
funktionsblandade, attraktiva och livskraftiga miljöer i hela Lund.  

När lokalisering i täta blandade miljöer inte är möjlig skapas plats i renodlade arbetsplats- 
och verksamhetsområden. I första hand undersöks möjligheter till förtätning av befintliga 
verksamhetsområden, i andra hand eller vid särskilda behov av exempelvis skyddsavstånd 
till annan verksamhet, skapas plats i nya verksamhetsområden. Denna prioritering gäller 
också särskilt personal- och besöksintensiva verksamheter som med fördel samlas i 
sammanhållna områden. 

Ianspråktagande av mark för etablering av mer storskalig verksamhet sker efter särskild 
bedömning och prioritering med utgångspunkt i möjliga konsekvenser och vilka värden 
satsningen tillför kommunens utveckling i stort  

Flera verksamhetsområden som pekats ut för stadsomvandling ska fortsatt ha 
verksamhetsinnehåll fram till 2030, exempelvis Källby och Västerbro etapp 2. 

Förklaring av tätortskartor 
I följande avsnitt presenteras kartor för respektive tätort. Det är översiktsplanens 
utbyggnadsområden för blandad bebyggelse, arbetsplatser och verksamheter som 
beskrivs utifrån en prioritering. Inom angiven utbyggnadsram finns möjligheter till 
mindre kompletterande förtätningar utöver de utbyggnadsområden planen pekar ut. 

För områden som genomförs efter 2030 betonas nuvarande markanvändning fram till 
2030. Exempelvis betonas hushållning med jordbruksmark för utbyggnadsområden efter 
2030, vilket även gäller de områden som i översiktsplanen är utpekade som utbyggnad 
efter 2040. Vissa verksamhetsområden som ska omvandlas till blandad bebyggelse 
genomförs först efter 2030, i dessa fall betonas verksamhetsområde som fortsatt 
inriktning fram till 2030. 

Utveckling av stadskärnan och byarnas kärnor pekas ut i kartorna. Satsningar på kärnorna 
är en viktig strategi för utbyggnad och utveckling fram till 2030. 
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Lund 

 

 
 

Mångfald i bostadsutbudet 
Utbyggnadsplanen medger 6000 
färdigställda bostäder fram till 2030.  

Bostadsbyggande sker genom förtätning 
och utbyggnad inom markerade 
områden.   

 
Figur. Utbyggnadsordning för 
genomförandet av de större 
stadsutvecklingsområdena med bostäder i 
staden.  
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Plats till studentbostäder och bostäder 
för äldre och barnfamiljer behöver 
särskilt uppmärksammas i planeringen. I 
de täta miljöer som växer fram i staden 
ska barns behov särskilt beaktas. 

Fokus på näringslivets behov 
Fram till 2030 ges plats för 
stadsintegrerat näringsliv i centrum och i 
större stadsutvecklingsområden som 
Brunnshög, Kunskapsstråket och 
Västerbro.  

Särskilda arbetsplatsområden för 
personal- och besöksintensiva 
verksamheter med urban karaktär 
utvecklas i bland annat Science Village 
och Ideon/Medicon Village. 

Förtätning av verksamhetsområden 
prioriteras framför utbyggnad av nya 
områden på jordbruksmark. Flera 
verksamhetsområden som pekats ut för 
stadsomvandling ska ha fortsatt 
verksamhetsinnehåll fram till 2030, 
exempelvis Källby väster om järnvägen 
och Västerbro etapp 2. Kring ny station i 
Klostergården kan utveckling av 
arbetsplatser ske i väntan på större 
satsning på bostadsutbyggnad. 

För verksamheter som inte ryms i andra 
delar av staden prioriteras Hasslanda 
som utbyggnadsområde. Endast vid 
behov kan utpekat verksamhetsområde 
väster om väg 108 tas i anspråk. 

Bygg färdigt 
Utbyggnaden fram till 2030 samspelar 
med planerade investeringar i skola och 
förskola. Stora nyinvesteringar planeras i 
bland annat Råbylund och Brunnshög. 

Investeringar i samband med 
exploatering samt annan infrastruktur 
nyttjas genom att kraftsamla i dessa 
områden. Störst investeringar görs i 
Brunnshög. Även Västerbro blir ett 
framtungt projekt för kommunen med 
stora investeringar. Övriga större 
investeringar under perioden är Lund C 
samt station Klostergården.  

En fördelning av bostadsutbyggnaden i 
staden innebär att drygt hälften byggs i 
den östra delen av tätorten, varav cirka 
2500 i Brunnshög. Resten byggs jämnt i 
övriga delen av staden. Majoriteten av 
bostäderna byggs i utbyggnadsområden 
som redan påbörjats eller där 
detaljplanering pågår. Hårda kriterier 
gäller för uppstart av nya projekt och 
detaljplaner. 

 
Figur. Fördelning av bostäder mellan 
stadsområden fram till 2030. 

Trivsamma miljöer med hållbarhet i 
fokus 
Den prioriterade utbyggnaden i staden 
bygger på förtätning och hushållning 
med mark. Förutsättningar för hållbara 
transporter är mycket goda.  

I staden är tillgången till service god, i 
Brunnshög krävs ytterligare service. I 
alla större utbyggnadsområden är det 
positivt att möta behov av exempelvis 
kultur, idrott och mötesplatser. 
Utbyggnadsplanen tar inte ställning till 
ytkrävande grön- och fritidsområden för 
exempelvis rekreation, golf och bollsport. 
Detta kan ges plats för utanför 
utbyggnadsramen. 

I prioriterade utbyggnadsområden är det 
viktigt att arbeta för blandade 
upplåtelseformer och tillgång till stora 
lägenheter. I dessa områden finns också 
möjlighet att arbeta med att minska 
större barriärer mellan stadsdelar, för att 
skapa trygghet och stärka integration 
mellan områden.
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Dalby 
 

 

 

Mångfald i bostadsutbudet 
Utbyggnadsramen medger 450 
färdigställda bostäder fram till 2030. 

Utbyggnad kan ske genom förtätning 
med flerbostadshus främst i 
Vattenrännan/Framgaffeln. Fortsatt 
utbyggnad kan ske i Påskagänget samt 
Galgbacken, med möjlighet för en ökad 
andel radhus, villor och fribyggartomter. 

Grupper att uppmärksamma i 
planeringen är unga vuxna samt 
personer mitt i livet. Att bygga 
lägenheter i flerbostadshus ökar 
valmöjligheterna för bostäder för dessa 
grupper i Dalby, liksom för äldre 80+ 
som ökar under fram till 2025. Efter 
2025 ökar andelen barnfamiljer.  

Fokus på näringslivets behov 
Fram till 2030 ges plats till arbetsplatser 
och verksamheter i sydöstra delen av 
orten. I Önneslöv lokaliseras okänslig 
industri som kan samlokaliseras med 
täktverksamheten. I stationsområdet kan 
viss verksamhetsutveckling ske i väntan 
på stadsomvandling efter 2030.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt som stärker en levande bykärna 
är positivt för orten. 

Bygg färdigt 
Utbyggnad av bostäder är viktigt för att 
möta planerade investeringar i skola och 
förskola. Fortsatt utbyggnad i ortens 
sydöstra delar drar nytta av satsningar 
som görs i bland annat skola, förskola, 
idrottshall, park och annan infrastruktur. 

Ytterligare utbyggnad för bostäder innan 
2030 är möjlig för att fullt ut dra nytta av 
planerade investeringar i skola och 
förskola.  

Trivsamma miljöer med hållbarhet i 
fokus 
Den prioriterade utbyggnaden fram till 
2030 innebär att orten växer främst mot 
sydöst. I de yttre delarna är det längre till 
kollektivtrafik och tillgången till 
kommersiell service är sämre. Det är 
viktigt att utveckla goda kopplingar för 
gång och cykel mot centrala Dalby. 
Utveckling i Vattenrännan/Framgaffeln 
har potential att bryta barriärer och 
stärka kopplingen mellan bykärnan och 
de nya områdena i sydöst.
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Södra Sandby 

 
 
Mångfald i bostadsutbudet 
Utbyggnadsramen medger 400 
färdigställda bostäder fram till 2030. 

Utbyggnad kan ske genom förtätning 
med flerbostadshus främst i bykärnan. 
Fortsatt utbyggnad kan ske i Killebäck, 
med möjlighet för en ökad andel radhus, 
villor och fribyggartomter. 

Grupper att uppmärksamma i 
planeringen är unga vuxna samt äldre 
80+. Att bygga lägenheter i 
flerbostadshus ökar valmöjligheterna för 
bostäder för dessa grupper. Efter 2025 
ökar andelen barnfamiljer.  

Fokus på näringslivets behov 
Fram till 2030 skapas möjlighet för 
centrumutveckling som möjliggör 
stadsintegrerat näringsliv och utveckling 
av kommersiell service. Plats till övriga 
verksamheter skapas i anslutning till 
befintliga verksamhetsområden i ortens 
ytterkant. 

Bygg färdigt 
Utbyggnaden fram till 2030 stödjer 
planerade investeringar i skola och 
förskola. Utbyggnaden innebär även 
vidareutveckling av påbörjade projekt 
samt påbörjad planering i bykärnan 
respektive Killebäck. 

Trivsamma miljöer med hållbarhet i 
fokus 
Den prioriterade utbyggnaden sker i 
centrala lägen i orten. Förutsättningar för 
hållbara transporter är mycket goda. Det 
finns god tillgång till service. I samband 
med utbyggnad finns mycket goda 
förutsättningar att bredda 
bostadsutbudet. 

I anslutning till utbyggnaden finns behov 
av att hantera buller från vägtrafik. I 
samband med detta finns potential att 
bryta de barriärer som vägarna utgör. 
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Veberöd 

 

Mångfald i bostadsutbudet 
Utbyggnadsramen medger 250 
färdigställda bostäder fram till 2030. 

Utbyggnad kan ske genom förtätning 
med flerbostadshus, främst i bykärnan. 
Övrig utbyggnad fokuseras till Idalafältet 
med möjlighet till en ökad andel radhus, 
villor och fribyggartomter. 

Grupper att uppmärksamma i 
planeringen är främst äldre 80+.  Fram 
till 2025 ökar andelen unga vuxna samt 
personer mitt i livet. Att bygga 
lägenheter i flerbostadshus ökar 
valmöjligheterna för bostäder för dessa 
grupper. Efter 2025 ökar andelen 
barnfamiljer.  

Fokus på näringslivets behov 
Fram till 2030 ges plats till arbetsplatser 
och verksamheter i ortens norra del, i 
första hand genom förtätning och i andra 
hand genom utbyggnad. 
Verksamhetsmark utvärderas i pågående 
arbete med fördjupad översiktsplan. 

Viss verksamhetsutveckling kan ske i 
Traversen i väntan på stadsomvandling 
efter 2030.  

Projekt som stärker en levande bykärna 
är positivt för orten. 

Bygg färdigt 
Utbyggnaden fram till 2030 samspelar 
med nya investeringar i skola och 
förskola samt påbörjad exploatering och 
innebär en kraftsamling i utbyggnaden 
vid Idalafältet. Trots nya investeringar i 
skola i orten kan utbyggnad utöver 
ramen på 250 bostäder komma att kräva 
ytterligare investeringar. 

Trivsamma miljöer med hållbarhet i 
fokus 
Den prioriterade utbyggnaden i Idala har 
god tillgång till skola, förskola och 
rekreation. Det är längre avstånd till 
kollektivtrafik och service i bykärnan, 
vilket gör det viktigt med goda gång- och 
cykelkopplingar. Utveckling av service i 
bykärnan är positivt för ortens 
utveckling.   
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Genarp 

 

Mångfald i bostadsutbudet 
Utbyggnadsramen medger 100 
färdigställda bostäder fram till 2030. 

Utbyggnad kan ske genom förtätning 
med flerbostadshus främst i bykärnan. 
Övrig utbyggnad är möjlig i Gräntinge i 
väster samt i Åbron i norr med möjlighet 
till en ökad andel radhus, villor och 
fribyggartomter. 

Grupper att uppmärksamma i 
planeringen fram till 2025 är främst 
äldre 80+. Efter 2025 ökar andelen unga 
vuxna samt personer mitt i livet. Att 
bygga lägenheter i flerbostadshus ökar 
valmöjligheterna för bostäder för dessa 
grupper.  

Fokus på näringslivets behov 
Fram till 2030 ges plats till arbetsplatser 
och verksamheter i befintligt 
verksamhetsområde i norra delen av 
orten. 

Projekt som stärker en levande bykärna 
är positivt för orten. 

Bygg färdigt 
Utbyggnad med 100 bostäder 
upprätthåller utnyttjande av kapacitet i 
skola och förskola men kan även kräva 
ytterligare investeringar. 

Utbyggnadsramen för Genarp är mer 
flexibel med stor kapacitet i redan 
planlagd mark och pågående 
planläggning. Prioritering kan komma att 
krävas mellan områdena. Utbyggnad 
utöver ramen på 100 bostäder fram till 
2030 kräver sannolikt ytterligare 
investeringar i skola och förskola.  

Trivsamma miljöer med hållbarhet i 
fokus 
Den prioriterade utbyggnaden har 
relativt god tillgång till ortens 
kollektivtrafik och service. Däremot finns 
behov av att utveckla service och 
kollektivtrafik för Genarp. Utbyggnad 
med bostäder samt utveckling av 
bykärnan fram till 2030 skapar 
förutsättningar att stärka ortens service.
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Stångby 

 

Mångfald i bostadsutbudet 
Utbyggnadsramen medger 700 
färdigställda bostäder fram till 2030. 

Utbyggnad kan ske både väster och öster 
om järnvägsstationen. En blandning av 
bostäder planeras med utgångspunkt i en 
trädgårdsstadskaraktär. Det innebär 
både flerbostadshus, radhus, villor och 
fribyggartomter. 

Stångby är en utbyggnadsort som möter 
ett regionalt bostadsbehov, inte minst för 
barnfamiljer. För orten kommer 
grupperna unga vuxna samt personer 
mitt i livet att öka i andel. Att bygga 
lägenheter i flerbostadshus ökar 
valmöjligheterna för bostäder för dessa 
grupper. 

Fokus på näringslivets behov 
Fram till 2030 skapas möjlighet för 
centrumutveckling med kommersiell 
service öster om järnvägsstationen. Plats 
till övriga verksamheter finns i befintligt 
verksamhetsområde i södra delen av 
orten. 

Bygg färdigt 
Utbyggnaden fram till 2030 i Stångby 
innebär en stor kraftsamling för 
kommunen. Utbyggnadstakten samspelar 

med planerade investeringar i skola och 
förskola. Nyinvesteringar planeras i skola 
och förskola. 

Utbyggnaden innebär stora investeringar 
i samband med exploatering, främst 
genom utbyggnad av gator, parker, 
ledningar samt flytt av station och 
utveckling av stationsområdet.  

Utbyggnadsramen fram till 2030 
avgränsas till de tre detaljplaner som har 
vunnit laga kraft eller nått långt i 
planprocessen. Trots detta finns god 
kapacitet med möjlighet till utbyggnad 
även efter 2030. 

Trivsamma miljöer med hållbarhet i 
fokus 
Järnvägsstationen ger goda 
förutsättningar för hållbart resande. Den 
prioriterade utbyggnaden innebär 
utveckling av kommersiell service vilket 
helt saknas idag och är viktigt för en 
livskraftig och hållbar ort. För ett socialt 
hållbart Stångby är det även viktigt att 
stärka blandningen av bostadstyper i 
hela orten.  

Med en flytt av stationen och genom 
bättre kopplingar kan barriäreffekten 
som järnvägen utgör minska. Det krävs 
även satsningar på bulleråtgärder.
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Checklista för prioritering av utbyggnad med vägledning av utbyggnadsplanen. Med utgångspunkt 
i en sammanhållen analys visar planen på en samlad bedömning av var utbyggnad är lämplig fram 
till 2030.  Avvikelser från planens prioriteringar ska motiveras och konsekvensbedömas.  

Att arbeta utifrån utbyggnadsplanen 
Utbyggnadsplanen vägleder i prioritering av utbyggnad i samband med beslut om bland 
annat detaljplaneläggning, projektstart och markköp. Planens olika prioriteringskriterier 
utgår från, och kompletterar, översiktsplanens strategier och fungerar som en checklista 
för beslut i tidiga skeden samt som underlag för beslut om att gå vidare i planerings- och 
exploateringsprocessen. Kriterierna är särskilt viktiga för områden som inte redovisats 
som prioriterade utbyggnadsområden. Planen fokuserar på de större tätorterna, men för 
att hela Lunds kommun ska leva krävs även utveckling i de mindre tätorterna och på 
landsbygden. Denna utveckling vägleds av översiktsplanen.  

En kugge i en sammanhållen samhällsbyggnadsprocess 
Utbyggnadsplanen vägleder, tillsammans med markpolicy och bostadspolitiskt program, 
kommunens samhällsbyggnadsprocess och ska beaktas i samband med beslut. Gemensamt 
tydliggör de tre dokumenten vad kommunen vill uppnå med sitt markinnehav, vilken 
utbyggnad som ska prioriteras, kriterier för uppstart av nya projekt samt mål och åtgärder 
som säkerställer att bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet svarar mot 
aktuella behov och riktas mot prioriterade målgrupper. Kopplat till fortsatt utbyggnad ska 
metoder för medborgarinflytande utvecklas för ytterligare vägledning.  

Samlade prioriteringskriterier för utbyggnad fram till 2030 
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Alternativ och konsekvenser  
Det finns ett antal utmaningar kopplade till utbyggnadsplanen vägval för utbyggnad. Det 
finns en utmaning i att bygga färdigt stadsutvecklingsområden i västra kommundelen och 
att samtidigt satsa mer på den östra kommundelen. Det finns också utmaningar kopplade 
till att hitta en balans mellan minskad klimatpåverkan och att hela Lund ska leva liksom 
möjligheten att stödja en mångfald i bostadsutbudet. Scenarier för utbyggnaden av 
bostäder fram till 2030 har tagits fram för att illustrera dessa utmaningar. 

 
Scenarioanalys för bostadsutbyggnad i Lunds kommun fram till 2030 med utgångspunkt i 
arbetets direktiv om 800 färdigställda bostäder per år. Analysen har använts som grund till 
utbyggnadsplanens förslag till prioriterad utbyggnad.  

Grundtanken med utbyggnadsplanen är att dra nytta av styrkorna i de olika scenarierna 
och samtidigt tydliggöra hur negativa eller oväntade konsekvenser kan undvikas.  

Planen möjliggör att bygga färdigt pågående bostadsprojekt i Lund enligt scenario 2, men 
sätter samtidigt en tydlig och begränsad ram för vidare bostadsutbyggnad. Nya stora 
bostadsprojekt ska inte börja byggas ut innan 2030. På det sättet behålls de gröna bygg-
färdigt-boxarna i scenario 2.  

I förslaget höjs utbyggnadsmöjligheterna i den östra kommundelen något i förhållande till 
scenario 2. Stångby minskar totalt sett då orten inte växer under hela perioden fram till 
2030. Detta stödjer trivsamma och hållbara miljöer och stärker förutsättningarna för att 
hela Lund ska leva. Det är dock viktigt att inte öka utbyggnaden i de östra orterna för 
mycket. Det skapar nya stora investeringsbehov i kommunal service och risk för framtung 
exploateringsekonomi. I förslaget kan även ökad mångfald i bostadsutbudet stödjas. En 
större mix av småhus möjliggörs genom att låta Stångby hålla en hög takt samt öka 
byggandet i de östra tätorterna jämfört med scenario 2.  

I Lund, Stångby och Genarp finns god planeringskapacitet i förhållande till antalet 
färdigställda bostäder fram till 2030. Hårda prioriteringar samt långsammare 
utbyggnadstakt krävs för utbyggnad inom ramen för dessa orter. I slutändan är det till stor 
del marknadskonjunktur som styr byggtakten, oavsett vilka ramar som sätts i 
utbyggnadsplanen. Det går att bygga färdigt planerade områden i Lund i något högre takt 
än i förslaget utan att kapaciteten i kommunal service överskrids. 

Scenario
    Fördelning     
(800 bostäder)

Mångfald i 
bostadsutbud

      Bygg färdigt -       
service (skola)

         Bygg färdigt -        
gator, parker

Trivsamma och 
hållbara miljöer

Lund: 540
Stångby: 95
Dalby: 65
Sandby: 45
Veberöd: 40
Genarp: 15
Lund: 600
Stångby: 110
Dalby: 35
Sandby: 30
Veberöd: 20
Genarp: 5
Lund: 480
Stångby: 70
Dalby: 95
Sandby: 70
Veberöd: 60
Genarp: 25

Bygg färdigt och 
planera vidare i 

påbörjade områden. 
Sänk takt i Veberöd 

och Genarp

Positivt för hållbara 
transporter och 
klimatpåverkan. 
Negativt om hela 

Lund ska leva

3. Mer byggs i 
östra delen

Större utrymme att 
komplettera med 

både flerbostadshus 
och småhus i östra 

orterna

Outnyttjad kapacitet 
i staden och Stångby. 
Balans i Dalby. Ökade 
investeringar i övriga 

orter

Avbryt/skjut på flertal 
projekt i planskede i 
Lund och Stångby. 

Starta nya i östra orter

Utmaning för 
hållbara transporter 
och klimatpåverkan. 
Positivt för att hela 

Lund ska leva

2. Mer byggs i 
västra delen

Mycket stor 
dominans av 

flerbostadshus. Även 
hög prio i östra 

orterna. Småhus i 
Stångby

Nyttjar kapacitet väl i 
kommunen.  Något 
högre byggande i 

Dalby önskvärt

1. ÖP-balans i 
utbyggnad 

Stor dominans av 
flerbostadshus. Viss 

komplettering av 
småhus i Stångby och 

östra orterna

Viss outnyttjad 
kapacitet i staden. 
Balans i Dalby och 

Stångby. Viss 
investering i övriga 

orter

Skjut på och begränsa 
antalet nya projekt i 

staden. Visst 
utrymme för nya 

projekt i 

Balans mellan att 
stödja hållbara 

transporter, 
klimatpåverkan och 

att hela Lund ska leva
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KS au/Strategisk samhällsplanering Protokollsutdrag 1 (5) 

 Sammanträdesdatum   
  2021-09-13  

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

§ 51 Remissutskick av Bostadspolitiskt program, 
Utbyggnadsplan 2030 och Markpolicy 
(beslutsärende) 
Dnr KS 2020/0340 

Beslut 
KS au/Strategisk samhällsplanering beslutar 

att remittera för synpunkter till kommunala nämnder, bolag och 
råd, kringliggande kommuner och andra myndigheter med svar 
senast den 30 november enligt sändlista. 

Reservationer 
Anders Almgren (S) och Karin Svensson Smith (MP) reserverar sig 
mot arbetsutskottets beslut. 

Sammanfattning 
Bostadspolitiskt program, Utbyggnadsplan 2030 och Markpolicy 
utgör tillsammans planeringsunderlag för kommunens arbete med 
stads- och samhällsutveckling. På uppdrag av kommunstyrelsen har 
byggnadsnämnden och tekniska nämnden tagit fram förslag på 
reviderade dokument för antagande i kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige. Förslagen är baserade på de direktiv som 
antogs den 10 juni 2020 av kommunstyrelsen och fastställer Lunds 
kommuns långsiktiga ambitioner kring den fysiska planeringen 
tillsammans med den redan gällande Översiktsplanen. Dokumenten 
behöver innan beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige gå 
på remiss till berörda aktörer externt för synpunkter och förankring.  

Yrkanden 
Fredrik Ljunghill (M), Jan Annerstedt (FNL) och Philip Sandberg (L) 
yrkar att arbetsutskottet beslutar i enlighet med kommunkontorets 
förslag 

att remittera för synpunkter till kommunala nämnder, bolag och råd, 
kringliggande kommuner och andra myndigheter med svar senast 
den 30 november enligt sändlista. 
 
Karin Svensson Smith (MP) yrkar att arbetsutskottet beslutar i 
enlighet med kommunkontorets förslag med följande komplettering: 

"Hållbarhet i fokus är en av sex övergripande inriktningar i de 
dokument som går ut på remiss. Vid tolkning av begreppet 
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KS au/Strategisk samhällsplanering Protokollsutdrag 2 (5) 

 Sammanträdesdatum   

 

 2021-09-13  

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

hållbarhet bör klimatet vara överordnat om det uppstår konflikter 
mellan olika mål." 
 
Anders Almgren (S) yrkar att arbetsutskottet beslutar 

att planera för minst 1 200 nya bostäder per år i Lunds kommun, 
 
att planera för minst 400 studentbostäder per år i Lunds kommun, 
 
att planera ökat bostadsbyggande i de östra tätorterna, att höja 
planeringsmålen med minst 50% för de östra tätorterna, 
 
att under perioden planera för att öppna två nya 
verksamhetsområden utifrån ÖP2018, 
 
att satsa på fler bostäder och bostadsmöjligheter för unga vuxna, 
samt 
 
att planera för fler bostäder för sociala ändamål. 
 
Jan Annerstedt (FNL) yrkar avslag på Anders Almgrens (S) yrkande. 

Beslutsgång 
Ordförande Philip Sandberg (L) ställer yrkandena mot varandra och 
finner Fredrik Ljunghills (M) med fleras yrkande vara bifallet. 

Underlag för beslut 
 Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-09-07 
 Protokollsutdrag tekniska nämnden 2021-04-21 § 157 

Bostadspolitiskt program remissutskick  
 Protokollsutdrag tekniska nämnden 2021-04-21 § 158 

Markpolicy remissutskick  
 Protokollsutdrag byggnadsnämnden 2021-04-22 § 60 

Utbyggnadsplan 2030 
 Markpolicy för Lunds kommun 
 Utbyggnadsplan 2030 
 Bostadspolitiskt program 
 Bilaga till bostadspolitiskt program ”Bostadsmarknadsanalys” 
 Sammanfattning av näringslivet och fastighetsägarnas 

yttranden 

Beslutet skickas till 
För verkställighet eller motsvarande åtgärd: 
Barn- och skolnämnden 
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KS au/Strategisk samhällsplanering Protokollsutdrag 3 (5) 

 Sammanträdesdatum   

 

 2021-09-13  

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

Utbildningsnämnden 
Tekniska nämnden (UBP) 
Byggnadsnämnden (BPP + MP) 
Kultur- och fritidsnämnden 
Miljönämnden 
Servicenämnden 
Socialnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden 
Kommunala funktionshinderrådet 
Kommunala integrationsrådet 
Kommunala pensionärsrådet 
Kommunala studentrådet 
Kraftringen Nät AB 
Lunds brottsförebyggande råd 
Lunds kommuns Fastighets AB 
Lunds kommuns Parkerings AB 
Visit Lund 
Renhållningsstyrelsen 
VA SYD 
Lund Citysamverkan 
Länsstyrelsen Skåne 
Region Skåne 
Trafikverket 
Skånes kommuner 
Eslövs kommun 
Sjöbo kommun 
Lomma kommun 
Kävlinge kommun 
Malmö kommun 
Staffanstorps kommun 
Skurup kommun 
Vellinge kommun 
Trelleborg kommun 
Skurup kommun 
  
För kännedom: 
Kommunkontoret, utredning  
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KS au/Strategisk samhällsplanering Protokollsutdrag 4 (5) 

 Sammanträdesdatum Diarienummer  

 

 2021-09-13 KS 2021/0037 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

KS au/Strategisk samhällsplanering 
 
Tid och plats 2021-09-13 klockan 14.30–16.45, ajournering klockan 15.32-

15.45, Sessionssalen, Stadshuset 
  
Beslutande  
Ledamöter Cecilia Barnes (L), adjungerad TN, deltar digitalt 

Börje Hed (FNL), adjungerad BN , deltar digitalt 
Philip Sandberg (L), ordförande 
Fredrik Ljunghill (M), 1:e vice ordförande 
Anders Almgren (S), 2:e vice ordförande, deltar fysiskt § 47-50, 
deltar digitalt § 51-53 
Jan Annerstedt (FNL), deltar digitalt 
Karin Svensson Smith (MP) 
Björn Abelson (S), adjungerad BN, deltar digitalt 
Klas Svanberg (M), adjungerad BN 

 

 
 
Övriga närvarande  
 

Ersättare Hedvig Åkesson (KD), deltar digitalt 
Helena Falk (V) 

  
Övriga Adam Sandgren, samhällsstrateg, deltar digitalt 

Andrea Ax Karlsén, nämndsekreterare, deltar digitalt 
Anna Käll, Destination and Property Manager, Nova Lund, § 47-
49 
Anna Karlsson, enhetschef, § 47-50, deltar digitalt 
Andreas Siverståhl Hjelm, nämndsamordnare, deltar digitalt 
Britt Steiner, planeringschef, deltar digitalt 
Christoffer Nilsson, kommundirektör 
Christoffer Stenström, politisk sekreterare (M), deltar digitalt 
Emma Ehrenberg, nämndsekreterare 
Hans Juhlin, stadsbyggnadsdirektör, deltar fysiskt § 47-49, deltar 
digitalt § 50-53 
Johanna Davander, kommunikationschef, § 49-53, deltar digitalt 
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör, deltar digitalt 
Mattias Hedenrud, utvecklingschef, deltar digitalt 
Mattias Horrdin, politisk sekreterare (C), deltar digitalt 
Mathias Nilsen, samhällsstrateg, § 52-53, deltar digitalt 
Mikael Fritzon, teknisk direktör, deltar digitalt 
Pär-Ola Nilsson, politisk sekreterare (S), deltar digitalt 
Oscar Arnell, chefsjurist, deltar digitalt 
Pernilla von Strokirch, projektchef, § 52-53, deltar digitalt 
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KS au/Strategisk samhällsplanering Protokollsutdrag 5 (5) 

 Sammanträdesdatum Diarienummer  

 

 2021-09-13 KS 2021/0037 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

Zenita Andersson, politisk sekreterare (FNL), deltar digitalt 
Åse Backman, IT-supporttekniker 

 
Justerare Karin Svensson Smith (MP) 
  
Paragrafer § 47–53 
  
Tid och plats för justering Digital justering onsdagen den 15 september 2021 kl. 11.00 
 
Underskrifter  
  
Sekreterare  
 Emma Ehrenberg 
  
  
Ordförande  
 Philip Sandberg (L) 
  
  
Justerare  
 Karin Svensson Smith (MP) 
 

  
  
 ANSLAG/BEVIS 
  
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom 

anslag. 
  
Organ KS au/Strategisk samhällsplanering 
  
Sammanträdesdatum 2021-09-13 
  
Paragrafer § 47–53 
  
Datum då anslaget sätts upp 2021-09-16 Datum då anslaget tas ned 2021-10-08 
  
Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Bruksgatan 22, Lund 
  
  
Underskrift  
 Emma Ehrenberg 
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 KS.2021.0453  
 
 
 
2021-11-11 
Måns Berger 
041362656 Kommunstyrelsen 
mans.berger@eslov.se  
 
 

Kommunledningskontoret  1(2) 
Postadress: 241 80 Eslöv  |  Besöksadress: Stadshuset, Gröna torg 2 
Telefon: 0413-620 00  |  E-post: myndighetsbrevlåda@eslov.se  |  www.eslov.se 
 

Förslag till beslut; Yttrande 
Bostadsförsörjningsprogram för Malmö 2022–26 

Ärendebeskrivning 
Malmö stad har tagit fram ett förslag till bostadsförsörjningsprogram 2022-2026 och 
skickat dem på remiss i enlighet med lagen om kommunernas 
bostadsförsörjningsansvar (2000:1383).  

Beslutsunderlag 
E-post Remiss angående bostadsförsörjningsprogram 2022-2026 
Protokollsutdrag Malmö Stad § 353, 2021 Bostadsförsörjningsprogram 2022-2026 
Följebrev remiss bostadsförsörjningsprogram 2022-2026 
Bostadsförsörjningsprogram 2022–2026 Remisshandling 

Beredning 
Malmö stads bostadsförsörjningsprogram med tillhörande riktlinjer ger en 
övergripande bild av kommunens målsättning och inriktning för bostadsförsörjning 
och bostadsplanering. Malmö har haft en hög byggtakt de senaste åren med 2 500 
färdigställda bostäder i genomsnitt per år under de senaste fem åren. Vidare kan man 
läsa att Malmö stad har stora utmaningar med att matcha bostadsutbudet mot 
efterfrågan, då ca två tredjedelar av befolkningen inte kan efterfråga en nybyggd 
bostadsrätt och det finns både trångboddhet och hemlöshet i kommunen. Malmö stad 
bedömer att befolkningen kommer fortsätta öka i hög takt medan takten i 
bostadsbyggandet kommer mattas av, särskilt avseende hyresrätter.   
 
I programmet ges bostadssituationen för unga vuxna och äldre samt barnfamiljer ett 
särskilt fokus. För att leva upp till målsättningarna i programmet är ett antal åtgärder 
identifierade inom följande områden: befintligt bostadsbestånd, nyproduktion av 
bostäder, hemlöshet, segregation, samverkan med näringsliv och bostadsmarknadens 
aktörer, nationell bostadspolitik, hållbart byggande och bidra till goda bostadsmiljöer  
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I den mån remisshandlingen har någon bäring på Eslövs kommun och dess invånare 
har Kommunledningskontoret inget att erinra. 
 
 
Förslag till beslut 
- Kommunstyrelsen har ingen erinran mot Bostadsförsörjningsprogram 2022-2026 

för Malmö stad. 

Beslutet skickas till 
Malmö Stad 
 
 
 
Eva Hallberg Katarina Borgstrand 
Kommundirektör Tillväxtchef 
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Antas av: Kommunfullmäktige 
Datum: --- 

Beredningsansvar: Stadsbyggnadsnämnden 
Programmet har tagits fram i samverkan med tekniska nämnden, 
arbetsmarknads- och socialnämnden och kommunstyrelsen.

Detta är ett kommuncentralt styrdokument inom Malmö stad.
För beslut om och genomförande av insatser och åtgärder ansvarar 
berörda nämnder och förvaltningar genom årlig verksamhetspla-
nering.

Gäller: 2022–2026

Detta program ersätter Handlingsplan för bostadsförsörjning (anta-
gen av kf i maj 2018), Strategi för äldres boende 2018–2022  (antagen 
av kf i augusti 2018), Strategi för ungas boende (antagen av kf i 
december 2020) samt Program för att motverka hemlöshet.

Beställargrupp: 
Marcus Horning (direktör, Stadsbyggnadskontoret, ordf ) 
Anna Bertilson (direktör, Fastighets- och gatukontoret) 
Britt-Marie Pettersson (direktör, Arbetsmarknads- och
  socialförvaltningen) 
Andreas Norbrant (stadsdirektör)

Styrgrupp: 
Johan Emanuelson (Stadsbyggnadskontoret, ordf ) 
Rebecca Bichis (Arbetsmarknads- och socialförvaltningen) 
Gunnar Blomé (Stadskontoret) 
Anna Holmqvist (Stadsbyggnadskontoret) 
Helen Karkkola (Fastighets- och gatukontoret) 
Tobias Nilsson (Fastighets- och gatukontoret, fr o m maj 2021)
Håkan Thulin (Fastighets- och gatukontoret,  t o m mars 2021)

Arbetsgrupp: 
Tyke Tykesson (Stadsbyggnadskontoret, samordnare) 
Nina Nordin (Fastighets- och gatukontoret) 
Christian Röder (Fastighets- och gatukontoret) 
Lars G Larsson (Arbetsmarknads- och socialförvaltningen) 
Magnus Persson (Stadskontoret) 
Marlene Engström (Stadsbyggnadskontoret) 
Martin Hedenmo (Fastighets- och gatukontoret, fr o m dec 2020)
Viktoria Morén (Fastighets- och gatukontoret, t o m dec 2020)

Bakgrund och syfte      3

Förutsättningar       4

Malmö stads mål och vision 
för bostadsförsörjningen         6

Insatsområden        7

Genomförande    10

Remisshandling
Godkänd av stadsbyggnadsnämnden 
23 september 2021

Innehåll

Läsanvisning 

Remisshandlingen består dels av en programdel 
som ska antas av kommunfullmäktige och dels av 
en bilaga med beslutsunderlag som i enlighet med 
lagstiftningens krav bland annat redovisar nationella 
och regionala mål samt bostadsbestånd, behov och 
bostadsmarknad i kommunen.

Blå markering i texten anger länkar till dokument el-
ler hemsidor.
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Bakgrund och syfte
 

Lagstiftning

Bostadsförsörjning är ett kommunalt grundupp-
drag i enlighet med gällande lagstiftning.

Enligt Lag (2000:1383) om kommunernas bostads-
försörjningsansvar är det varje kommuns ansvar 
att med riktlinjer planera för bostadsförsörjningen 
i kommunen. Syftet med planeringen är att ska-
pa förutsättningar för alla i kommunen att leva i 
goda bostäder samt att ändamålsenliga åtgärder 
för bostads försörjningen förbereds och genom-
förs. Riktlinjerna för bostadsförsörjningen ska utgö-
ra under lag för planläggning enligt PBL (Plan- och 
bygglag, 2010:900) när det gäller det allmänna intres-
set bostads byggande. 

Riktlinjer för bostadsförsörjning ska enligt lagen 
innehålla kommunens mål för bostadsbyggande 
och utveckling av bostadsbeståndet, planerade 
insatser för att nå målen samt hur kommunen har 
tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala 
mål, planer och program som är av betydelse för 
bostadsförsörjningen. Riktlinjerna ska grunda sig 
på en analys av bostadsbeståndet, behoven och bo-
stadsmarknaden i kommunen.

Lagstiftningen stadgar att riktlinjer ska antas av 
kommunfullmäktige under varje mandatperiod. Vid 
framtagandet ska samråd ske med länsstyrelsen, be-
rörda kommuner, samt andra regionala organ. 

Syfte

Detta program utgör Malmö stads riktlinjer för bo-
stadsförsörjningen. Ett program definieras i Malmö 
stad som ett strategiskt dokument för ett visst områ-
de som pekar ut långsiktiga mål, men inte behand-
lar praktiskt genom förande. 

Syftet med detta bostadsförsörjningsprogram är att 
ge en samlad bild av Malmö stads inriktningar för 

att skapa förutsättningar för att alla stadens invå-
nare ska ha tillgång till goda bostäder. Programmet 
lägger grunden för att Malmö stad ska vara en aktiv 
och drivande part i bostadsförsörjningen. 

Riktlinjerna är nära sammankopplade med andra 
kommunala styrdokument, främst Översiktsplan för 
Malmö och Markanvisningspolicy. 

Bostadsfrågan en väsentlig del av samhällsbyg-
gandet som helhet och omfattar därmed ett flertal 
områden – fysisk planering, markpolitik, stadsmiljö, 
finansiering , arbetsmarknad och näringsliv, social 
hållbarhet, miljö- och klimatfrågor med mera. Dess-
utom finns aspekter av bostadsförsörjning på såväl 
lokal som regional och nationell nivå. Samman-
taget krävs strategisk samordning av olika aktörers 
ansvars områden. 

Eftersom bostadsförsörjningen i hög grad är en 
samordningsfråga snarare än en enskild sektors-
fråga behöver kommunen ta hänsyn till en mång-
fald aspekter. För att uppnå resultat och förflytt-
ning krävs samordning och synkronisering över 
nämnds- och förvaltningsgränser samt gentemot 
lokala aktörer på bostadsmarknaden och med stat-
liga instanser.

Detta bostadsförsörjningsprogram ersätter gällan-
de Handlingsplan för bostadsförsörjning (antagen 
2018) och gäller under fyra år från 2022 till 2026. 
För implementering och samordning av insatser 
och åtgärder samt uppföljning ansvarar respektive 
nämnd och förvaltning genom årlig verksamhets-
planering.

Denna remisshandling utgör underlag för samråd. 
Synpunkter lämnas senast 23 december 2021. Efter 
sam rådet kommer programmet att färdigställas för 
att läggas fram för antagande i kommunfullmäkti-
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Förutsättningar

Befolkningsutveckling och flyttmönster

Fram till år 2030 förväntas Malmö växa med drygt 
40 000 personer. Det innebär att invånarantalet ökar 
med omkring 1,1 % per år. Malmös totala befolkning 
kan därmed uppgå till närmare 390 000 invånare år 
2030. Befolkningstillväxten beror på fortsatt stort 
antal födda och samtidigt få döda, kombinerat med 
inflyttning från resten av Sverige. Utflyttningen från 
Malmö förväntas dock också öka efterhand som stör-
re årskullar når de åldrar då det är vanligt att flytta 
från staden.

Det finns stora skillnader i tillväxttakt mellan olika 
åldersgrupper. Snabbast förväntas gruppen unga i 
gymnasieåldern att växa, följt av gruppen 80 år eller 
äldre. Långsammast förväntas grupperna i förskole-

åldern samt grundskoleåldern att växa, även om den 
senare växer relativt snabbt i början av 2020-talet.

Fram till 2026 väntas totalt drygt 11 000 nya hushåll 
tillkomma vilket motsvarar närmare 1 900 nya hus-
håll per år i genomsnitt. Det medför ett demografiskt 
bostadsbehov om minst lika många bostäder. Den 
största delen av ökningen, drygt 70 % av alla nya hus-
håll, förväntas bestå av en eller två personer.   

Behov och efterfrågan

Under de senaste åren har bostadsbyggandet i Mal-
mö legat på historiskt sett mycket höga nivåer. Det 
underskott på bostäder som funnits under en stor 
del av 2010-talet har byggts bort och att det i nulä-
get inte finns någon betydande bostadsbrist i Malmö 

• 2 500 nya bostäder har tillkommit årligen (genomsnitt) i bostadsbeståndet i Mal-
mö under de senaste fem åren. 

• Vid årsskiftet 2020/21 fanns mer än 20 000 bostäder i pågående eller antagna 
detaljplaner som ej bygg startats och därutöver 6 000 bostäder i pågående pro-
duktion.

• Drygt ett av tio hushåll i Malmö (ca 18 000) bor för trångt eller för dyrt* 
 (enligt Beräkning av bostadsförsörjningsbehov Malmö , Tyréns 2020)

 varav ca 11 000 hushåll har försörjningsstöd eller bor med sociala kontrakt

• Omkring två av tre hushåll i Malmö (ca 100 000) har inte råd att efterfråga en 
nybyggd bostads rätt (enligt WSP, 2018)

• Ca 1 000 hushåll i Malmö är hemlösa.

• Antalet hushåll kommer att öka med ca 1 900 i snitt per år (netto) under första 
halvan av 2020-talet (enligt befolkningsprognos 2021) 

• Bostadsbyggandet (särskilt hyresrätter) kan förväntas sjunka under  
de kommande åren (enligt Marknadsanalys Malmö, Tyréns 2020)

Sammanfattning

*utifrån trångboddhetsnorm 2 (d v s 2 personer/rum) och med utgångspunkt i Swedbanks Kvar-att-leva-på-kalkyl (KALP)
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som helhet om man enbart betraktar kvantitet. Däre-
mot finns det brist i vissa segment av bostadsmark-
naden. 

Även om det i nuläget finns god tillgång på nybygg-
da bostäder så tillgodoser utbudet inte de behov 
som finns hos alla kommunens invånare. Det råder 
brist på bostäder för olika grupper, särskilt hushåll 
med begränsad betalningsförmåga, unga vuxna 
och nyanlända. Detta leder till att många hushåll är 
trångbodda eller bor för dyrt eller både trångt och 
dyrt. Matchningen brister mellan betalningsförmåga 
och tillgång till bostäder i de prissegment som olika 
grupper har möjlighet att efterfråga ekonomiskt. Bo-
stadsförsörjningen  i Malmö påverkas således i hög 
grad av att många hushåll har låg betalningsförmåga.

Med nuvarande förutsättningar för nyproduktion av 
bostäder är det inte möjligt att bygga för de behov 
som finns i den betalningssvaga gruppen. För den 
krävs andra typer av målgruppsanpassade insatser.

Det befintliga bostadsbeståndet är en viktig del av 
bostadsförsörjningen och det är främst här bostäder 
med låga kostnader finns. Genom ökad rörlighet på 
bostadsmarknaden och bättre matchning skulle det 
befintliga bostadsbeståndet kunna nyttjas bättre. 

Marknadsförutsättningar

Bostadsbyggandet i Sverige styrs av marknadsförut-
sättningarna – det vill säga av hushållens köpkraftiga 
efterfrågan och ekonomiska konjunktursvängningar 
– snarare än av de behov som finns i befolkningen 
sammantaget.

Bostadsförsörjning är ett kommunalt ansvar, men 
för att insatser ska få effekt måste bostadsmarkna-
dens aktörer samverka. Kommuner, regioner, statliga 
verk och departement, behöver agera tillsammans 
med fastighetsägare, fastighetsutvecklare och bygg-
aktörer – för att upprätthålla ett tillräckligt högt 
bostads byggande.

Bostäder under olika skeden i livet

Bostadsförsörjningen ska bidra till en bostads-
marknad som svarar mot olika målgruppers förut-
sättningar – behov, köpkraft och efterfrågan. Arbetet 

behöver särskilt inriktas på att förbättra villkoren för 
hushåll med begänsade resurser. Bostadssituationen 
för unga och barnfamiljer samt äldre erfordrar ett sär-
skilt fokus. 

Den köpkraftiga efterfrågan från resursstarka hushåll 
tillgodoses i hög grad av bostadsmarknadens utbud 
och nyproduktion. I en lågkonjunktur med minskad 
nybyggnation kan det dock uppstå brist även i dessa 
segment vilket kan leda till obalans och höga prisök-
ningar på ägt boende. Olika behov behöver tillgodo-
ses genom en mångfald av bostadstyper och upp-
låtelseformer. Att möjliggöra för en nyproduktion av 
småhus och andra markbostäder på olika platser är 
väsentligt. 

I gruppen resurssvaga hushåll ingår flera kategorier, 
såväl unga och barnfamiljer som äldre. I dessa grup-
per finns många som av olika skäl har ett osäkert 
boende och en del riskerar hemlöshet. Ny anlända 
migranter är en särskilt utsatt grupp.  

Kommunens särskilda ansvar

Kommunen har särskilda ansvar enligt Socialtjänstlag 
(2001:453), Lag (1993:387) om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) och Lag (2016:38) om mottag-
ande av vissa nyanlända invandrare för bosättning. Det 
gäller hemlösa, anvisade nyanlända, personer med 
funktionsnedsättning samt äldre som har behov av 
plats på särskilt boende.

Kommunens verktyg för bostadsförsörjning

Kommunens främsta verktyg för bostadsförsörjning-
en är planmonopolet (översikts- och detalj planering), 
markägande och anvisning av kommunal mark för 
nya bostäder, allmännyttan, bostadsförmedling och 
socialtjänst. Andra tillgängliga redskap för kommu-
nen är dialog och samverkan med marknadens ak-
törer, kommunens investeringar och lokalförsörjning 
samt lagstadgade kommunala befogenheter för stöd 
till hushåll.

Bostadsförsörjningsprogrammet är kopplat till och 
sam spelar med Översiktsplan för Malmö, exempelvis 
avseende kapacitet för bostadsbyggande på lång sikt 
och för var och hur bostäder ska planeras i staden.
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Malmö stads mål och vision för 
bostadsförsörjningen

Malmö stads kommunfullmäktigemål utgår från FN:s 
globala hållbarhetsmål (Agenda 2030) genom att de 
har inarbetats i kommunens ordinarie målstyrning. 

Mål för bostadsförsörjningen kan främst kopplas till 
mål 11. Hållbara städer och samhällen, där ett delmål 
innebär att säkerställa tillgång för alla till fullgoda, 
säkra och ekonomiskt överkomliga bostäder. 

Andra för bostadsförsörjningen relevanta FN-mål är:

3. Hälsa och välbefinnande 
Tillgång till en god bostad är en förutsättning för ett 
hälsosamt liv och för att uppnå välbefinnande – för 
alla i alla åldrar.

7. Hållbar energi för alla 
Ett klimatneutralt bostadsbyggande och energieffek-
tivisering av befintligt bostadsbestånd bidrar till att 
uppfylla målet.

10. Minskad ojämlikhet 
Ett varierat bostadsbyggande i hela staden bidrar till 
att bygga Malmö helt och till att motverka segrega-
tion och ojämlikhet i staden.

MÅL OCH VISION

I Översiktplan för Malmö finns tre prioriterade inrikt-
ningar för utvecklingen av staden som bostadsför-
sörjningsprogrammet också ska svara upp mot: 

• En nära, tät, grön och funktionsblandad stad.

• Regional motor för grön tillväxt och sysselsättning.

• Staden som kulturell och demokratisk arena. 

Inriktningsmål

Inriktningsmålen är formulerade utifrån FN-må-
len och Malmös kontext, förutsättningar, analy-
ser och behov:

• att upprätthålla ett varierat bostadsbyggan-
de i hela staden som möter befolkningstillväxt 
och olika målgruppers köpkraftiga efterfrågan.

• att öka möjligheten för hushåll med låga in-
komster att få tillgång till en godtagbar bostad. 
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Insatsområden och målgrupper

Malmös förutsättningar avseende den demografiska 
utvecklingen, invånarnas behov och förhållanden 
på bostadsmarknaden erfordrar en mångfald åtgär-
der av olika slag. I bostadsförsörjning ingår ett flertal 
aspekter av samhällsplaneringen vilket kräver sam-
ordning och långsiktigt arbete. 

Malmös stads ansvar för bostadsförsörjningen omfat-
tar alla stadens invånare. Olika målgrupper inom be-
folkningen har dock påtagligt varierande förutsätt-
ningar på bostadsmarknaden vilket gör att insatser 
behöver anpassas för olika villkor. 

Arbetet med bostadsförsörjningen ska övergripan-
de bidra till en attraktiv bostadsmarknad och att 
upprätthålla ett bostads byggande som svarar mot 
den demografiska utvecklingen och olika målgrup-
pers skiftande köpkraft, efterfrågan och behov. 
Samtidigt ska bostadsförsörjningen inriktas på att 
förbättra situationen för särskilt utsatta grupper så 
att fler kan få tillgång till en bostad med rimlig hyra 
i en mer blandad stad. Boende segregationen ska 
brytas och staden byggas hel.

Insatsområden 
Utifrån inriktningsmål samt prognoser för befolkningsutvecklingen och stadens demografi, 
behovs beräkning, marknadsanalys och konjunkturbedömningar har insatsområden och sär-
skilda målgrupper definierats. 

Insatser ska säkerställa en rättvis tillgång till bostäder 
med överkomliga prisnivåer samt motverka hemlös-
het och trångboddhet. Bostadssituationen för unga 
vuxna och äldre samt barn familjer ska ges särskilt fo-
kus. Fler stora lägenheter samt innovativa lösningar 
på enfamiljshus och radhus i den allt tätare staden ska 
bidra till att fler barnfamiljer kan hitta en bostad som 
motsvarar deras behov och bo kvar i Malmö

För att leva upp till FNs hållbarhetsmål och Malmö 
stads inriktningsmål för bostadsförsörjningen krävs in-
satser inom en rad olika områden som sammantaget 
svarar upp mot och leder till att uppfylla målen: 

• Befintligt bostadsbestånd 

• Nyproduktion av bostäder

• Hemlöshet

• Segregation

• Samverkan med näringsliv och bostads-
marknadens aktörer

• Nationell bostadspolitik 

• Hållbart byggande och  
bidra till goda bostadsmiljöer

Vision 
Framtidens Malmö har ett rikt och varierat utbud av bostäder som motsvarar Malmöbornas – och 
blivande Malmöbors – behov och efterfrågan. Tillsammans med bostadsmarknadens aktörer arbetar 
Malmö stad så att bostadsbyggandet sker i takt med befolkningsökningen. 

Malmö har en väl fungerande bostadsmarknad som spelar en avgörande roll för staden som regio-
nal motor med en växande arbetsmarknad. 

Framtidens Malmö har ett allsidigt bostadsbestånd med olika upplåtelseformer, bostads storlekar, 
hustyper och i varierande kostnadsnivåer som gör det möjligt för hushåll med olika förutsättningar 
att flytta till eller inom staden allt eftersom behov förändras.

I Malmö finns ett rikt utbud av såväl studentbostäder som seniorbostäder och trygghetsboenden 
som säkerställer att det går att bo bra genom livets olika faser.

I framtiden är ingen Malmöbo hemlös. 

Bostadsbyggandet har bidragit till att göra framtidens Malmö till en nära, tät, grön och funktions-
blandad stad med höga byggnader i stationsnära lägen. Utemiljöer håller god kvalitet i alla Malmös 
bostadsområden. Stadens grönska ger hälsosamma och trivsamma bostadsmiljöer som kan använ-
das på en mångfald sätt. Bostäder, handel, samhällsservice och arbetsplatser är blandade vilket ger 
en trygg och attraktiv stadsmiljö. 

Alla barn i framtidens Malmö har en bostadsmiljö som ger trygga och stimulerande uppväxtvillkor.

Bostadssektorn i Malmö bidrar till ett klimatneutralt samhälle. 

INSATSOMRÅDEN
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BEFINTLIGT BOSTADSBESTÅND

I det befintliga bostadsbeståndet finns den stora till-
gången på bostäder för de allra flesta Malmö bor och 
inflyttare till staden. Det finns sammantaget tillräck-
ligt många rum i Malmös alla bostäder för att hysa 
hela befolkningen utan att någon behöver bli trång-
bodd. Men fördelningen av bostäderna är ojämn vil-
ket innebär att en del hushåll bor på stora ytor medan 
andra är trångbodda. 

I delar av det befintliga beståndet finns de bostäder 
som har lägst hyror. Det kan vara de enda bostäder 
som många i målgrupperna unga, barn familjer och 
äldre har möjlighet att efterfråga. 

Men successivt höjs hyrorna – ofta i samband med 
 vakanser  genom standardhöjande åtgärder, utöver 

NYPRODUKTION AV BOSTÄDER

Nyproduktion utgör en viktig del av bostadsförsörj-
ningen. Men den är begränsad i kvantitativt hänseen-
de. Det finns totalt ca 170 000 bostäder i Malmö och 
genom nyproduktion har omkring 2 000 årligen till-
förts i genomsnitt under den senaste tioårsperioden. 

Det är dock av stor vikt att upprätthålla en nyproduk-
tion av bostäder som dels svarar upp mot kommande 
befolkningstillväxt och dels tillgodoser efterfrågan 
hos mer resursstarka hushåll i Malmö. Nyproduktio-
nen ska resultera i en mångfald bostäder i hela sta-
den, av olika typer, olika höjder, upplåtelseformer 
och med olika prisnivåer. Särskilt viktigt är byggande 
på platser i staden där nya bostäder kan fungera som 
en hävstång för en positiv stadsutveckling. 

Nya markbostäder ska kunna tillkomma såväl i den 
täta staden som i dess periferi. För att öka Malmös 
attraktionskraft är det viktigt att det byggs blan-
dat och så att olika målgruppers köpkraftiga efter-
frågan möts. 

Eftersom nyproducerade bostäder – såväl bostads-
rätter och småhus som hyresrätter är ekonomiskt 
ouppnåeliga för en stor del av befolkningen bedöms 
det i nuläget inte som möjligt att genom nyproduk-
tion bygga bort bristen på bostäder för betalnings-
svaga grupper. 

nödvändiga renoveringar, vilket innebär att utbudet 
av billiga lägen heter minskar över tid. 

Malmö stad ska

• stödja bostadskonsumenter och fastighetsägare  
genom de medel som står kommunen till buds 
exempelvis i form av garantier av olika slag. 

• värna en trygg och säker bostadssituation för 
alla genom att aktivt motverka olämpliga och 
undermåliga bostäder och bostadsmiljöer.   

 

Marknadsanalys och konjunkturbedömningar indi-
kerar ett sjunkande bostadsbyggande under de kom-
mande åren. Om nyproduktionen inte motsvarar be-
folkningstillväxten finns risk att ett nytt underskott av 
bostäder uppstår, på samma sätt som skedde i bör-
jan av 2010-talet. En fortsatt tillräcklig nyproduktion 
krävs för att tillgodose efterfrågan hos en ökande 
befolkning. 

Malmö stad ska

• vara drivande för att nya bostäder tillförs bestån-
det för att svara upp mot befolkningstillväxten.

• genom detaljplanering och anvisning av kom-
munal mark möjliggöra en variation av bostads-
typer och upplåtelseformer i hela staden. 

• säkerställa att en hög planberedskap upprätt-
hålls. 

• skapa incitament för bostadsbyggande i hela sta-
den genom investeringar i stadsmiljö, samhälls-
service och infrastruktur. 

• verka för att en stor andel av nyproduktionen sker 
till så låga kostnader som möjligt för de boende.

• verka för att en stor andel av nyproduktionen 
sker till god standard och rimliga prisnivåer som 
kan efterfrågas av många.

INSATSOMRÅDEN

Insatsområden 
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HEMLÖSHET

För att motverka hemlöshet ska Malmö stad genom 
förebyggande arbete och rådgivning bidra till att fler 
hushåll får egna förstahandskontrakt för sin bostad. 

En stor andel av Malmös befolkning kan inte uppnå 
ett godtagbart boende av egen kraft, främst bero-
ende på låg betalningsförmåga. En del av dem be-
finner sig i eller riskerar att hamna i hemlöshet. Egen 
försörjning är av central betydelse för att alla hushåll 
ska kunna få tillgång till en godtagbar bostad. Det är 
därför viktigt att verka för en utveckling av närings-
liv och arbetsmarknad som ger förutsättningar för fler 
Malmö bor att komma i arbete och egen försörjning. 

SEGREGATION

Malmö stad ska motverka segregation vid planering 
av nya bostäder och vid förvaltning och förmedling 
av exis terande  bostäder. 

Mångfald och variation i nya stadsdelar och komplet-
tering med bostadstyper och upplåtelseformer som 
saknas i existerande områden bidrar till att minska 
segregation. Riktad förmedling av bostäder kan mot-
verka segregation. 

SAMVERKAN MED NÄRINGSLIV OCH  
BOSTADSMARKNADENS AKTÖRER

Samverkan mellan staden och aktörerna på bostads-
marknaden behöver ske på olika sätt – såväl genom 
dialog som förhandling och partnerskap. Transparen-
ta processer är väsentliga liksom tidig dialog kring 
kommunen ambitioner för att projekt ska bidra till 
håll bar stadsutveckling och hur bostadsmarknadens 
aktörer kan vara med och förverkliga detta.  Konkreta 
resultat kring bostadsfrågor kräver att offentliga och 
privata aktörer agerar tillsammans på gemensamma 
utmaningar. En omställning krävs av samtliga förvalt-
ningar och bolag för att utveckla kommunens roll 
som kravställare och samarbetspart och för att till-
sammans med civilsamhälle, akademi och näringsliv 
hitta innovativa arbetssätt och lösningar.

Genom förhandlingslösningar kan värdeskapande 
processer och avtal komma till stånd där deltagande 
parter ser fördelarna utifrån sina olika utgångspunk-
ter. Samverkan och partnerskap kan ske mellan flera 
olika parter – med omgivande kommuner, region och 
stat, kommersiella eller andra aktörer på marknaden, 
med såväl bostadsproducenter som fastighetsägare 
med befintligt bostadsbestånd.

HÅLLBART BYGGANDE OCH GODA 
BOSTADSMILJÖER

Malmö stad ska stimulera klimatneutralt och miljö-
mässigt hållbart byggande och förvaltande av bostä-
der samt säkerställa att alla bostadsmiljöer upplevs 
som trygga och attraktiva. 

Bostadsbyggande och förvaltning av bostäder har 
betydande inverkan på olika aspekter av miljömäs-
sig hållbarhet. Det handlar om såväl klimatneutrali-
tet som goda miljöval av byggmaterial, möjlighet till 
cirkulära lösningar i produktion och användning av 
bostäder, hur bostadsområden energiförsörjs och 
hur tillgängliga de är för kollektivtrafik. Att bygga i 
kollektivtrafiknära lägen är väsentligt.

Att säkerställa att bostadsmiljöer är trygga och attrak-
tiva såväl i existerande som nya bostadsområden är 
avgörande för människors välbefinnande och hälsa. 

NATIONELL BOSTADSPOLITIK

Malmö stad ska aktivt påverka bostadspolitiken som 
förs på riksplanet.  Sverige har länge saknat en natio-
nell bostadspolitik med helhetssyn. Kommunernas 
redskap för att fullgöra bostadsförsörjningsansvaret 
är begränsade samtidigt som statliga insatser har 
skett punktvis och ibland med måttlig träffsäkerhet. 

Malmö stad ser behov av en statlig bostadspolitik 
som omfattar många samverkande aspekter. Det kan 
handla om lättnad på kreditrestriktioner och amorte-
ringskrav för ägt boende och andra åtgärder som sän-
ker trösklarna till bostadsmarknaden samt att utjämna 
de ekonomiska villkoren mellan ägt och hyrt boende. 

Det behövs en nationell social bostadspolitik som 
möjliggör för alla att kunna få en egen bostad av god 
kvalitet.

INSATSOMRÅDEN
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Genomförande 
Bostadsförsörjning är en strategisk fråga som kräver samordning och långsiktigt arbete. Att 
bostadsförsörja en ökande befolkning är en nyckelaspekt för en hållbar utveckling och tillväxt 
i Malmö. Bostadsförsörjningsfrågor är både bostadspolitiska och socialpolitiska och kräver en 
tydlig ansvarsfördelning. 

Bostadsförsörjning för en ökande befolkning är en 
nyckelfråga för en hållbar utveckling och tillväxt. För 
att uppfylla kommunens bostadsansvar och uppnå 
önskvärd förflyttning krävs offensiva insatser och att 
alla för kommunen tillgängliga redskap används.

Bostadsförsörjningsfrågor är både bostadspolitiska 
och socialpolitiska. Därtill är bostadsfrågan en del av 
samhällsbyggandet som helhet och som inbegriper 
en lång rad områden – fysisk planering, mark, stads-
miljö, finansiering , arbetsmarknad och näringsliv, 
social hållbarhet, miljö- och klimatfrågor med mera. 
Dessutom finns lokala, regional och nationella aspek-
ter. Tydlig ansvarsfördelning och samordning av olika 
aktörers ansvarsområden  krävs. 

Implementering av programmet

Bostadsförsörjningsansvaret är en väsentlig del av 
kommunens grund uppdrag. Bostadsförsörjnings-
program (”riktlinjer” enligt lagstiftningens terminolo-
gi) ska antas av kommunfullmäktige varje mandatpe-
riod och innehåller inriktnings mål och insatsområden. 
Programmet har en varaktighet över fyra år. 

Bostadsförsörjningen är i hög grad en samordnings-
fråga snarare än en sektorsfråga. Inom Malmö stads 
organisation har berörda nämnder och bolagssty-
relser ett gemensamt ansvar för att målen i bostads-
försörjningsprogrammet uppnås. Det förutsätter att 
frågan hanteras sammanhållet genom väl fungeran-
de samverkan på nämnds-, bolags-, förvaltnings- och 
verksamhetsnivå.  

Varje nämnd och bolagsstyrelse ska utifrån sitt res-
pektive grunduppdrag och sina förutsättningar inte-
grera bostadsförsörjningsprogrammets innehåll i sin 
verksamhetsplanering. Det betyder att varje berörd 
nämnd och bolagsstyrelse ansvarar för beslut om in-
satser som leder till störst effekt och samhällsnytta för 
stadens bostadsförsörjning. 

Att identifiera vilka insatser som nämnder och bolag 
behöver bidra med kräver samordning. Stadsbygg-
nadsnämndens uppdrag är att processleda, stödja 
och samordna arbetet med bostadsförsörjningen. 
Kommunens förvaltningsövergripande bostads för-

sörjnings  organisation tar fram förslag till insatser och 
åtgärder årligen som inarbetas i verksamhetsplane-
ringen hos berörda nämnder, förvaltningar och bolag. 

Uppföljning

Målen i programmet gäller över en mandatperiod 
och nämnder och bolagsstyrelser ansvarar för sin 
verksamhets måluppfyllelse. Samtidigt påverkar och 
styrs det praktiska genomförandet av de mål, prio-
riteringar och ekonomiska förutsättningar som årli-
gen fastställs av kommunfullmäktige genom Malmö 
stads budget.

En kontinuerlig uppföljning ska säkerställa att bo-
stadsförsörjningsprogrammet fullföljs. Stadsbygg-
nadsnämndens processledning innefattar på ett 
naturligt sätt en löpande informell uppföljning och 
möjliga justeringar av kommunens insatser inom ra-
men för programmet. I den årliga uppföljningen av 
kommunens grunduppdrag ansvarar berörda nämn-
der och bolagsstyrelser för att rapportera eventuella 
avvikelser till kommunstyrelsen. Stadskontoret sam-
manställer en redovisning till kommunstyrelsen.

Andra aktörers insatser och ansvar

Bostadsmarknaden är många aktörers arena och 
bostadsbyggandet sker i samspel mellan en mängd 
parter. Malmö stad är därför beroende av hur andra 
agerar för att klara bostadsförsörjnings ansvaret.  

Bostadsproducenter och fastighetsägare av olika slag 
spelar avgörande roller för hur bostadsmarknaden i 
staden fungerar och utvecklas. Dialog med fastig-
hetsbolag och exploatörer är av stor vikt. Olika typer 
av partnerskap mellan kommunen och privata aktö-
rer kan skapa bättre förutsättningar för goda  resultat. 

Staten ansvarar för rättsliga och finansiella förutsätt-
ningar för bostadsförsörjningen. Förutom den natio-
nella bostadspolitiken har agerande från olika statliga 
sektorsmyndigheter stor inverkan på kommunens 
förutsättningar att planera och få bostadsproduktion 
genomförd. Några exempel är beslutsprocesser kring 
riksintressen,  miljötillstånd,  samt regelverk och be-
dömningar kring risker som buller och förorenad mark. 

GENOMFÖRANDE
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Nationella mål

En långsiktigt väl fungerande bostadsmarknad där 
konsumenternas efterfrågan möter ett utbud av bo
städer som svarar mot behoven är enligt Boverket 
det övergripande bostadspolitiska målet på nationell 
nivå. För samhällsplanering och bostadsmarknad är 
de nationella målen att ge alla människor i alla delar 
av landet en från social synpunkt god livsmiljö där en 
långsiktigt god hushållning med naturresurser och 
energi främjas samt där bostadsbyggande och eko
nomisk utveckling underlättas. 

Inom folkhälsopolitiken finns mål om rådet Boende och 
närmiljö. Målområdet är inriktat på tillgång till en god 
bostad som ger förutsättningar för social gemenskap 
och bidrar till trygghet, tillit och en god och jämlik häl
sa. Att bryta boendesegregation lyfts fram inom mål
området liksom fokus på ett hållbart byggande som 
motverkar exponering för skadliga ämnen. 

FN:s konvention om barns rättigheter blev svensk lag 
i januari 2020. Barnkonventionen tydlig gör att barn 
är fullvärdiga, handlingskraftiga och kompetenta 
medborgare och individer. Barn har samtidigt behov 
av stöd, hjälp och skydd. Konventionen omfattar 54 
artiklar och fyra grundläggande principer som ska 
beaktas i alla frågor som berör barn. En sådan fråga är 
barns bostadssituation.

Nationell bostadspolitik

Regeringen tillsatte i maj 2020 utredningen En socialt 
hållbar bostadsförsörjning (Dir. 2020:53). Utredaren 
fick i uppdrag att dels utreda uppgiftsfördelningen 
mellan stat och kommun, dels vissa bostadspolitiska 
verktyg, och vid behov lämna förslag som ökar deras 
effektivitet. Syftet med utredningen är att skapa för
utsättningar för en socialt hållbar bostadsförsörjning 
som underlättar situationen för hushåll som har svårt 
att skaffa en bostad på marknadens villkor. 

Parallellt pågår även andra statliga utredningar kring 
bostadspolitiska frågor, bland annat kring första
gångsköpare och bostadsbidrag. 

Regionala planer och program

På regional nivå finns flera planer och program samt 
mellankommunala samarbeten som är relevanta för 
bostadsförsörjningen i Malmö. 

Nationella och regionala mål, planer och program 
Bostadspolitiska beslut på nationell nivå och beslut kring exempelvis plan- och byggregler, 
finansiering, skatteregler, bidragsformer med mera påverkar i hög grad förutsättningar för 
bostadsbyggandet på kommunal nivå. Bostadsförsörjningen i Malmö är del i ett regionalt 
sammanhang och nära kopplad till regional tillväxt och hållbar stadsutveckling i regionen.

Regionfullmäktige antog 2020 en reviderad regional 
utvecklingsstrategi Det öppna Skåne 2030. Strategin 
presenterar en gemensam målbild för Skåne med 
sikte på år 2030 och lanserar följande sex visionsmål:

Skåne ska 

• erbjuda framtidstro och livskvalitet. 

• vara en stark hållbar tillväxtmotor. 

• stärka mångfalden av goda livsmiljöer. 

• ha en god miljö och en hållbar resurs användning. 

• utveckla framtidens välfärd. 

• vara globalt attraktivt.

Bostadsbehovet i Skåne enligt Region Skåne redovi
sas i Regional bostadsmarknadsanalys för Skåne 2020. 
Där uppskattas ett kvantitativt behov av nya bostä
der i hela Skåne till totalt cirka 72 000 bostäder de 
kommande tio åren.

Region Skåne ska enligt lag ta fram en regionplan 
för Skåne. Lagen innebär att regionen formellt har 
ansvar för att samordna den regionala fysiska plane
ringen tillsammans med länets kommuner. Region
planen ska antas av regionfullmäktige under 2022. 
I samrådshandlingen till planen konstateras att

”En väl fungerande bostadsmarknad är en grund-
läggande förutsättning för såväl den enskildes 
möjligheter i livet som för samhällets utveckling i 
stort. Den skånska bostadsmarknaden ska erbjuda 
en mångfald av boendeformer i varierande storlek 
och läge samt med olika upplåtelseformer och pris-
lägen så att människor kan bo och leva över hela 
Skåne.

Nyproduktion av bostäder är viktigt men utgör 
samtidigt en liten del av det totala beståndet. 
Nästan alla bostadsbyten sker inom det befintliga 
beståndet. Rörligheten inom beståndet är därför 
avgörande för människors tillgång till bostäder. 
Tillgången till bostäder är en förutsättning för regi-
onal utveckling i Skåne.”

Kommunerna i MalmöLundregionen – ett samarbe
te mellan 12 kommuner i sydvästra Skåne – har tagit 
fram Strukturplan för MalmöLundregionen – målbild 
för 2035. Tillsammans ska kommunerna verka för 
att vara en motor mitt i Nordeuropa, en hållbar och 
sammankopplad storstadsregion med Sveriges bästa 

NATIONELLT OCH REGIONALT
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livsmiljö. Några viktiga ställningstaganden är att pla
nera för tillräckligt många bostäder för dagens och 
morgondagens befolkning, att arbeta för variation i 
bostadsbyggandet så att bostäder finns för livets olika 
skeden. Byggande av bostäder och arbetsplatser ska i 
första hand ske genom förtätning och med prioritet 
för platser närmast kollektivtrafiknoder. Ny bebyggel
se ska undvikas på högklassig jordbruksmark och i lä
gen som saknar förutsättningar för god kollektivtrafik.

Malmö stads arbete gentemot nationella 
och regionala mål, planer och program

Bostadsförsörjningen i Malmö är del i ett regionalt 
sammanhang och måste vara nära kopplad till regio
nal tillväxt och hållbar utveckling. Såväl bostads som 
arbetsmarknad går över såväl kommungränser som 
nationsgräns och påverkar hela regionens möjlighe
ter att utvecklas. Malmö utgör ett betydande urbant 
alternativ i regionen. 

En attraktiv bostadsmarknad bidrar till Skåne och 
Malmö som tillväxtmotor och till utvecklingen av en 
sammanhängande, tillgänglig och integrerad bo
stads och arbetsmarknad i Skåne. Malmö är en vik
tig tillväxtmotor i den regionala utvecklingsstrategin 
och har därmed en central roll i att driva utvecklingen 
och generera synergieffekter för hela Skåne. 

Merparten av alla bostäder som planeras och byggs 
i Malmö ska ha närhet till god kollektivtrafik. Det 
innebär också att samordna lokal, regional, nationell 
trafik planering så att bostadsområden blir tillgäng
liga och nåbara i växande arbetsmarknadsregioner. 
Malmö stad tar aktiv del i planering som sker inom 
olika forum på regional nivå.

Malmö stad tar därutöver hänsyn till och svarar upp 
mot nationella och regionala mål och program ge
nom att planera för ett bostadsbyggande som ger 
förutsättningar för ett brett bostadsutbud som mö
ter efterfrågan kompletterat med en inriktning mot 
behoven i särskilda grupper. Genom att medverka 
i arbetet med LFM30 – vars övergripande mål till 
2030 är en klimatneutral bygg och anläggnings
sektor i Malmö med netto noll CO2utsläpp – bidrar 
Malmö stad till en nyproduktion av bostäder med 
fokus på hållbar resursanvändning för hushållning 
och energi. Malmö stad verkar därtill för att goda 

bostäder och bostadsmiljöer byggs vilket i sin tur le
der till livskvalitet och en mångfald goda livsmiljöer 
i kommunen. 

Barnkonventionen beaktas i alla planeringsskeden 
för bostäder samt i hantering av ärenden inom social
tjänst och annan myndighetsutövning i kommunen.

Malmö stad ser behov av en statlig bostadspolitik 
med helhetssyn som möjliggör för fler att få tillgång 
till en egen godtagbar bostad. 

Storstadspaketet

Malmö stad har inom ramen för Sverigeförhandling
en i oktober 2017 ingått avtal med staten om finan
siering av infrastrukturprojekt i form av elektrifierade 
busslinjer, cykelbanor med mera (Ramavtal 8 Storstad 
Malmö, kallat Storstadspaketet). Genom avtalet åtar 
sig Malmö stad samtidigt att skapa förutsättning
ar för att det byggs 26 750 bostäder fram till 2035. 
Storstadspaketet innebär att många nya bostäder 
tillkommer i kollektivtrafiknära lägen.

För varje infrastrukturobjekt pekas ett influensområ
de ut inom vilket bostäderna förväntas byggas. Att 
bostäderna byggs är en förutsättning för att kom
munen ska erhålla 50 % statlig finansiering av kollek
tivtrafikobjekt, och 25 % finansiering av cykelbanor. 
Dessa satsningar på kollektivtrafiken bedöms förbätt
ra förutsättningar för bostadsbyggande i flera delar 
av staden. I arbetet med att realisera ram avtalens am
bitioner på olika nivåer finns behov av samordning 
mellan lokala, regionala och nationella mål.

NATIONELLT OCH REGIONALT

Linjedragningar och 
influensområde för 
storstadspaketet.
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Befolkningsutveckling och flyttmönster 
Malmö är den snabbast växande storstaden i Sverige. Totalt förväntas Malmö växa med i snitt 
4 100 invånare per år under den kommande tioårsperioden vilket innebär en något lägre 
tillväxt jämfört med de senaste 15 åren. Det finns ett demografiskt bostadsbehov på närmare 
1 900 nya bostäder per år fram till 2026. 

Malmös befolkning växte under år 2020 med omkring 
3 800 personer vilket var den lägsta ökningen sedan 
2005. Den minskade tillväxttakten beror på effekter av 
covid19pandemin, främst genom minskad invand
ring. 

Befolkningsprognos

Fram till år 2030 förväntas Malmö växa med drygt 
40  000 personer, enligt kommunens befolknings
prognos. Det innebär att invånarantalet ökar med  
omkring 1,1  % per år. Malmös totala befolkning 
kan därmed uppgå till närmare 390 000 invånare år 
2030. Befolkningstillväxten beror på fortsatt stort 
antal födda och samtidigt få döda, kombinerat med 
inflyttning från resten av Sverige. Utflyttningen från 
Malmö förväntas dock också öka efterhand som 
större årskullar når de åldrar då det är vanligt att flyt
ta från staden.

Det finns stora skillnader i tillväxttakt mellan olika ål
dersgrupper. Snabbast förväntas gruppen unga i gym
nasieåldern att växa, följt av gruppen 80 år eller äldre. 
Långsammast förväntas grupperna i förskoleåldern 
samt grundskoleåldern att växa, även om den senare 
växer relativt snabbt i början av 2020talet.

Fram till 2026 väntas totalt drygt 11 000 nya hushåll 
tillkomma vilket motsvarar närmare 1 900 nya hus
håll per år i genomsnitt. Det medför ett demografiskt 
bostadsbehov om minst lika många bostäder. Den 
största delen av ökningen, drygt 70 % av alla nya 
hushåll, förväntas bestå av en eller två personer.  

Flyttmönster och pendling

Malmös befolkning förändras kontinuerligt genom 
att hushåll flyttar in till staden eller ut från staden. En 
del av befolkningsökningen beror på att fler flyttar in 
än ut. Benägenheten att flytta inom landet bestäms 
till stor del av ålder. Det är generellt sett vanligt att 
som ung flytta till storstäder för att studera och för att 
söka jobb efter studier. För unga som redan bor i en 
storstad är det inte heller ovanligt att flytta till en an
nan storstad. När det senare blir dags att bilda familj 
flyttar många från storstäderna. Mest flytt benägna är 
således individer mellan 20 och 30 år. Det är också i 
dessa åldrar som flest flyttar till Malmö än från. Däre
mot flyttar fler småbarnsfamiljer ut från Malmö än till 

staden. Fram till att barnen är cirka fem år är det van
ligt att bo i lägenhet medan det med barn i skolåldrar
na är vanligast att familjen bor i småhus. 

En hög nyproduktion av bostäder påverkar bostads
marknaden positivt men det går samtidigt inte att 
påvisa att flyttkedjor leder till att många billiga lä
genheter i det befintliga beståndet frigörs. En flytt
kedjeanalys visar att de typer av bostäder som görs 
tillgängliga genom omflyttningar i staden främst är av 
liknande typ som de som byggs. Nybyggnation i en 
viss stadsdel leder i huvudsak till att bostäder i samma 
stadsdel blir vakanta och det frigörs flest hyresrätter 
i låginkomstområden om det byggs hyresrätter i låg 
eller medelinkomstområden.

Malmö är en del av en större arbetsmarknadsregion 
där pendlingsområdet omfattar hela Skåne och de 
senast decennierna även överskridit läns och na
tionsgräns. Utvecklingen har gått mot att fler pendlar 
och pendlar längre. Modern teknik tenderar att göra 
arbetsmarknadsregionerna gränslösa. Malmö är fram
förallt en inpendlingsort, med större dag befolkning 
än nattbefolkning, medan omkringliggande kommu
ner i hög utsträckning är utpendlingsorter. Hur detta 
mönster utvecklas kan få betydelse för efterfrågan på 
bostäder i Malmö.

De långsiktiga effekterna av covid19pandemin är 
svåra att förutsäga i nuläget. Någon dramatisk påver
kan på bostadsförsörjningen i Malmö bedöms dock 
för närvarande som osannolik.

Migration

Under 2000talet har cirka två tredjedelar av den tota
la inflyttningen till Malmö varit inrikes inflyttade och 
en tredjedel inflyttade från utlandet. Omfattningen 
på invandring från andra länder varierar mer över tid 
än inrikes flyttningar, eftersom migrationen är kopp
lad till olika typer av händelser i omvärlden. Det gör 
också att prognoser för invandring är svåra att göra. 

Covid19pandemin har gett effekter för migrationen. 
Reserestriktioner har lett till färre nya asylsökande. 
Fördröjd etablering är att vänta för många nyanlän
da till följd av samhällsåtgärder för begränsad smitt
spridning. Kommunmottagandet av nyanlända med 
uppehållstillstånd förväntas minska. Vad som händer 
i världen när pandemin avklingat är i nuläget osäkert.

BEFOLKNING
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Hushållstorlekar i Malmö, existerande.
Totalt ca 155 000 hushåll.

Fördelning av hushållstorlekar, tillkommande 
hushåll fram till 2031. 

BEFOLKNING

Prognos för det demografiska bostadsbyggnadsbehovet. 
Diagrammet visar hur många bostäder som behöver byggas varje år för att den prognostiserade 
befolkningsökningen ska kunna bo så som Malmöbor gör idag. (ur Befolkningsprognos 2021)
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Behov och efterfrågan

Under de senaste åren har bostadsbyggandet i Malmö 
legat på historiskt sett mycket höga nivåer. En bostads
behovsberäkning som Malmö stad låtit göra visar att  
det underskott på bostäder som funnits under en stor 
del av 2010talet har byggts bort och att det i nuläget 
inte finns någon betydande bostadsbrist i Malmö som 
helhet om man enbart betraktar kvantitet. Däremot 
finns det brist i vissa segment av bostadsmarknaden. 
Även om det i nuläget finns god tillgång på nybyggda 
bostäder så tillgodoser utbudet alltså inte de behov 
som finns hos alla kommunens invånare. Det råder 
brist på bostäder för olika grupper, särskilt hushåll 
med begränsad betalningsförmåga, unga vuxna och 
nyanlända. Detta leder till att många hushåll är trång
bodda eller bor för dyrt eller både trångt och dyrt. 
Matchningen brister mellan betalningsförmåga och 
tillgång till bostäder i de prissegment som olika grup
per har möjlighet att efterfråga ekonomiskt.

Hyresnivåerna i nyproduktionen ligger i genomsnitt på 
ungefär 1 900 kr/kvm och år. Det innebär att lägenhe
ter på 70 kvm kostar omkring 11 000 kr i månadshyra. 
Det motsvarar ca 70 % av den genomsnittliga dispo
nibla inkomsten per månad i Malmö. Höga prisnivåer 
på såväl befintliga som nyproducerade bostadsrätter, i 
kombination med bankernas krav på inkomst och ka
pital för att ta lån, innebär att en stor del av Malmös 
befolkning inte har möjlighet att köpa en bostads
rätt. Samtidigt höjs hyrorna successivt i det befintliga 
hyres beståndet genom standardhöjande åtgärder. 

Sammantaget är bostadsutbudet begränsat för en 
stor andel av Malmöborna. Konkurrensen om bostä
der med överkomliga hyresnivåer innebär att det är 
svårt för de med lägst inkomst eller betalningsan
märkningar att komma in på den ordinarie bostads
marknaden. Bostadsförsörjningen i Malmö påverkas 
således i hög grad av att många hushåll har låg be
talningsförmåga. Nybyggda bostäder är för dyra för 
att kunna efterfrågas av låginkomsttagare. Malmö är 
därtill en ung stad där många har svag förankring på 
bostads och arbetsmarknad. Att fler Malmöbor har 
arbete och egen försörjning är avgörande för att öka 
efterfrågan på nyproducerade bostäder.

Bostadsbehovsberäkningen visar att av Malmös tota
la antal hushåll (omkring 155 000) bor ca 121 000 hus

håll i ett godtagbart boende. Omkring 33 000 hushåll 
har ett osäkert boende, på grund av trångboddhet, 
höga boendekostnader eller frekvent flyttande. Av 
dessa kan ca 15 000 få tillgång till en godtagbar bo
stad genom utbudet av egen kraft medan ca 18 000 
inte kan uppnå en godtagbar bostadssituation. Av de 
senare omfattas ca 11 000 hushåll av pågående soci
ala åtgärder i form av ekonomiskt bistånd eller kom
munala kontrakt. 

Beräkningen visar sig också att det inte – med nu
varande villkor för nyproduktion – går att bygga för 
de behov som finns i den betalningssvaga gruppen. 
För den krävs andra typer av målgruppsanpassade 
insatser.

Det befintliga bostadsbeståndet är en viktig del av 
bostadsförsörjningen och det är främst här bostäder 
med låga kostnader finns. Genom ökad rörlighet på 
bostadsmarknaden och bättre matchning skulle det 
befintliga bostadsbeståndet kunna nyttjas bättre. 

Att hyra en bostad ger i nuläget ofta högre bostads
kostnader än att äga motsvarande bostadsrätt. 
Genom olika regelverk är dock trösklarna höga för 
att kunna köpa en bostad. Det betyder att många 
hushåll trots god ekonomi inte kan efterfråga en 
bostads rätt. Att ge fler möjligheter att ta sig in på den 
ägda bostadsmarknaden skulle kunna minska trycket 
på hyresmarknadens olika segment 

Hyressättningsmodeller påverkar i hög grad bo
endekostnaden. Hyror sätts i förhandling mellan 
fastighetsägare och hyresgästföreningen. I  Malmö  
fastställs hyror bland annat efter den så kallade 
Malmö modellen som hyresgästföreningen har tagit 
fram tillsammans med MKB och Fastighetsägarna. 

Förutsättningar för bostadsbyggande

Bostadsbyggandet i Sverige styrs av marknadsförut
sättningarna – det vill säga av hushållens köpkraftiga 
efterfrågan och ekonomiska konjunktursvängningar – 
snarare än av de behov som finns i befolkningen sam
mantaget. I Malmö är den genomsnittliga betalnings
förmågan relativt låg. Det innebär att det finns en dålig 
matchning mellan utbudet och behoven. 

Utvecklingen i staden har varit tudelad. Antalet invå
nare som har sysselsättning har ökat i absoluta tal de 

Marknadsförutsättningar 
Bostadsbyggandet i Sverige styrs av marknadsförutsättningarna – det vill säga av hushållens 
köpkraftiga efterfrågan och ekonomiska konjunktursvängningar – snarare än av de behov 
som finns i befolkningen sammantaget. Bostadsförsörjning är ett kommunalt ansvar, men för 
att insatser ska få effekt måste bostadsmarknadens aktörer samverka.

MARKNADSFÖRUTSÄT TNINGAR
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MARKNADSFÖRUTSÄT TNINGAR

Bostadsstorlekar i Malmö, existerande.
Totalt ca 170 000 bostäder.

Upplåtelseformer i Malmö, existerande.. 

1 r o k 
ca 15%

2 r o k 
ca 31%

3 r o k 
ca 26%

4 r o k 
ca 16%

5 r o k 
ca 7%

6+ r o k 
ca 4% Hyresrätt, 

MKB 
ca 13%

Hyresrätt, 
privat 
ca 31%

Bostadsrätt, 
ca 40%

Småhus / 
äganderätt
ca 14%

***    ej senior, student och ungdomsbostäder.
****  omkring 50% av total nyproduktion. hyresrätter

Hyresnivåer i nyproduktion,
förmedlad av BoplatsSyd 2016–2020.***

Totalt ca 4 460 bostäder.****

Hyresnivåer i befintligt bostadsbestånd,
förmedlad av BoplatsSyd 2016–2020.

Totalt ca 15 200 bostäder.

Hushållens disponibla inkomst i Malmö*.
Totalt ca 155 000 hushåll.

* Inkomster från gränspendlare saknas.

<12 500 kr/mån
ca 22 %

12 500–25 000 kr/mån
ca 49 %

> 25 000 kr /mån
ca 29 %

Hushållens bostadssituation, från Beräkning av 
bostadsförsörjningsbehov Malmö (Tyréns, 2020).

** Enligt trångboddhetsnorm 2 och 
Swedbanks "kvar-att-leva-på-kalkyl" (KALP).

ca 122 000 hushåll (78%)
har godtagbart boende**

Ca 15 000 hushåll (ca 10%) visar en osäker 
boendesituation men verkar kunna skaffa 
godtagbart boende av egen kraft.

Ca 6 000 hushåll (ca 4%) kan ej uppnå en god
tagbart bostadssituation genom utbudet.

Ca 11 000 hushåll (ca 7%) kan ej uppnå en godtagbart bostads
situation** genom utbudet försörjs genom sociala åtgärder 
(försörjningsstöd / kommunala kontrakt).

Median: 1 817  kr/kvm/år
3 rok 75 kvm = 11 350 kr/mån

Median: 1 437  kr/kvm/år
3 rok 75 kvm = 8 900 kr/mån
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senaste tio åren och lönerna ökar bland de som har 
arbete. Men det finns även många debutanter på bo
stadsmarknaden i Malmö, unga eller nyanlända i Sve
rige som ofta har låga inkomster och svag förankring 
på bostadsmarknaden. Förutsättningarna för stadens 
befolkning att efterfråga en bostad varierar därmed 
kraftigt. Därför är både vilka bostäder som tillskapas 
genom nyproduktion och hur det befintliga bostads
beståndet används viktiga frågor.

Bostadsförsörjning är ett kommunalt ansvar, men för 
att insatser ska få effekt måste bostadsmarknadens 
aktörer samverka. Aktörerna på bostadsmarknaden 
bedömer möjligheten att kunna sälja eller hyra ut 
bostäderna som produceras på egen eller på kom
munal mark. Kommuner, regioner, statliga verk och 
departement, behöver agera tillsammans med fastig
hetsägare, fastighetsutvecklare och byggherrar – för 
att upprätthålla ett tillräckligt högt bostadsbyggan
de. Därtill finns behov av att uppnå och upprätthålla 
samsyn kring god kvalitet i bostadsbeståndet. Kom
munen skapar förutsättningar för bostadsbyggande 
genom detaljplaner, bygglov, markanvisningar, ex
ploateringsavtal.

För närvarande finns en stor potential för ett fortsatt 
omfattande bostadsbyggande i Malmö genom färdi
ga detaljplaner och beviljade bygglov. Vid årsskiftet 
2020/21 fanns över 20 000 bostäder i pågående eller 
antagna detaljplaner. Samtidigt pågick byggproduk
tion av nästan 6 000 bostäder. 

Marknadsanalys

En marknadsanalys som Malmö stad låtit genomföra 
visar att marknadens incitament för bostadsbyggan
de under de kommande åren sannolikt försvagas, 
särskilt avseende hyresrätter. Medan bostadspriser
na för bostadsrätter och ägande fortsatt att stiga för 
varje år uppvisar statistiken för hyresrätter en motsatt 
utveckling. Såväl kötiden för att få en hyresrätt i Mal
mö och antal intressenter per lägenhet har minskat 
under senare år, något som bedöms bero på att utbu
det ökat år för år genom det höga byggandet under 
andra halvan av 2010talet. Sjunkande kötider och 
mindre konkurrens om varje bostad är på det stora 
hela positivt, då trösklarna till bostadsmarknaden 
sänks, men kan innebära att viljan att bygga hyresrät

ter kan komma att minska. Marknaden för bostads
rätter och äganderätter ser enligt marknadsanalysen 
mer positiv ut. 

De senaste årens höga byggtakt har således resulte
rat i ett ökat utbud. Det underskott av bostäder som 
fanns under 2010talet bedöms övergå ett överskott 
av nyproducerade bostäder i början av 2020talet. 
Detta generar tillsammans med en eventuell ekono
misk avmattning en lägre byggtakt under 2020talet. 
Prognosmodellen i marknadsanalysen förutspår ett 
byggande på mellan 1 000 och 1 400 bostäder per år. 
Om Malmö stads befolkningsprognos stämmer över
ens med den faktiska utvecklingen kommer bostads
byggandet isåfall inte att räcka till. För att svara upp 
mot de demografiska behoven kommer det därför 
med all sannolikhet att behövas särskilda insatser för 
att skapa förutsättningar för bostadsproduktion. Det
ta kan dels omfatta en fortsatt hög planberedskap, 
dels planering för bostäder i attraktiva lägen, men att 
även sprida byggandet över staden för att nå fler mål
grupper. Det kan också handla om att justera krav på 
bostäderna efter lägets förutsättningar samt att ska
pa incitament för mer prisrimligt byggande genom 
marktilldelning med hyresnivåer som urvalskriterium. 

Konjunkturer

Enligt Konjunkturinstitutet (KI) återhämtade sig den 
svenska ekonomin under det första kvartalet 2021 
trots den pågående covid19pandemin. Den djupa 
lågkonjunktur som inleddes i början av 2020 till följd 
av pandemin klingar enligt KIs prognos av på två år, 
vilket i ett historiskt perspektiv är en mycket snabb 
återhämtning. Detta kan dels förklaras med att låg
konjunkturen inte har orsakats av underliggande 
ekonomiska obalanser, dels av att omfattande eko
nomiskpolitiska stödåtgärder satts in i såväl Sverige 
som i omvärlden.

Bostadsinvesteringarna har enligt KI inte drabbats 
nämn värt av pandemin. KI gör samtidigt bedömning
en att tillväxten i bostadsinvesteringar minskar under 
2021 och 2022. Sammantaget förstärker KIs scenarier 
marknadsanalysens slutsats att minskade investering
ar på Malmös bostadsmarknad är att vänta. Det råder 
dock i nuläget mycket stor osäkerhet kring ekonomi 
och konjunkturer under kommande år.

MARKNADSFÖRUTSÄT TNINGAR

2659 ( 2864 )



9

Färdigställda bostäder 2010–2020.Bostäder i beviljade bygglov 2010–2020.

Bostäder i nya detaljplaneärenden 2010–2020.
Historisk tillbakablick och prognos för färdigställda bostä-
der fram till 2030. (Marknadsanalys Malmö / Tyréns 2020)

MARKNADSFÖRUTSÄT TNINGAR
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Bostäder i beviljade bygglov under år 2020 samt bostä-
der i pågående detaljplaneprocesser 2021. Kartan visar 
därmed var bostäder i huvudsak kommer att färdigställas i 
Malmö under programperioden 2022–26. 

Cirklar representerar delområden. 
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Bostad under olika skeden i livet 
Bostadsförsörjningen ska bidra till en bostads marknad som svarar mot olika målgruppers för-
utsättningar – behov, köpkraft och efterfrågan. Bostadssituationen för olika grupper i samhäl-
let varierar stort. Hushåll med låga inkomster är särskilt utsatta på bostadsmarknaden liksom 
många unga, barnfamiljer och äldre. 

Målgrupper med olika ekonomiska villkor

Den köpkraftiga efterfrågan från resursstarka hushåll 
tillgodoses i hög grad av bostadsmarknadens utbud 
och nyproduktion. I en lågkonjunktur med minskad 
nybyggnation kan det dock uppstå brist även i dessa 
segment vilket kan leda till obalans och höga prisök
ningar på ägt boende. Olika behov behöver tillgodo
ses genom en mångfald av bostadstyper och upplå
telseformer. Att möjliggöra för en nyproduktion av 
småhus och andra markbostäder på olika platser är 
väsentligt. 

I gruppen resurssvaga hushåll ingår flera kategorier, 
det kan vara såväl unga och barnfamiljer som äldre. 
I dessa grupper finns många som av olika skäl har ett 
osäkert boende och en del riskerar hemlöshet. Ny
anlända migranter är en särskilt utsatt grupp. För an
visade nyanlända har kommunen ett särskilt ansvar 
(se vidare nästa uppslag). 

Hemlöshet och brist på prisrimliga bostäder som 
kan komma betalningssvaga hushåll till del har sitt 
ursprung i en komplex problembild av både globa
la och lokala dimensioner. Samtidigt har sociala och 
ekonomiska klyftor ökat i samhället. Till skillnad från 
flera andra europeiska länder har Sverige inte något 
offentligt finansierat särskilt bostadsbyggande riktat 
till ekonomiskt svaga hushåll.

Bostadsförsörjning för hushåll med svag ekonomi är en 
svårlöst samhällsutmaning som påverkas av en kombi
nation av strukturella och individuella faktorer. Åtgär
der från flera delar av samhället behövs liksom tvärsek
toriellt arbete. Det finns inga enkla lösningar. Trots att 
utmaningen kräver helhetsgrepp, har bostadspolitik 
ofta avgränsats till infrastruktur, byggregler och incita
ment för bygginvesteringar. Arbetsmarknads, finans, 
social och bostadspolitik måste samverka med kom
munala insatser och marknadsaktörers agerande. 

Vissa insatser för att generellt främja bostadsförsörj
ningen kan ge förbättringar för alla grupper, exem
pelvis kan en ökad bostadsproduktion till rimliga hy
ror bidra till att fler kan efterfråga en nyproducerad 
lägenhet och därmed kan billigare bostäder i förläng
ningen frigöras. 

 Unga vuxna och studenter

Malmö har ca 66 500 invånare mellan 18 och 30 år. 
Drygt 60 % av Malmö/Lundregionens 20–27-åringar 
bor i egen bostad medan knappt 30 % bor hos sina 
föräldrar. Av de som bor i eget boende bor 64 % i 
hyresrätt och 33 % i bostadsrätt. 

På Malmö universitet studerar för närvarande 24 000 
studenter, varav 12 000 är heltidsstuderande. Därutö-
ver bor många studenter från andra lärosäten i staden. 
Det finns cirka 2 200 studentbostäder i Malmö. 

För målgruppen unga kan en egen bostad vara en 
förutsättning för självständighet och utveckling. Trots 
hög byggtakt under senare år har många unga svårt 
att ta sig in på bostadsmarknaden. Unga har generellt 
en svagare ekonomi jämfört med malmöbor i arbets
för ålder och höga ekonomiska trösklar hindrar många 
från att få tillgång till en egen bostad. Det beror dels 
på hyresnivåer i nyproducerade hyresrätter, men även 
prisnivåer på bostadsrätter i kombination med högt 
ställda krav för att ta bolån och amorteringskrav. Ge
nerellt gäller att unga jämfört med befolkningen i 
stort har haft mindre tid att etablera sig på bostads 
och arbetsmarknaden. Många unga har inte hunnit 
samla tid i bostadsköer, spara ihop ett eget kapital, 
skaffat sig en fast anställning, ett stort kontaktnät eller 
annat som underlättar inträde på bostadsmarknaden. 

Unga flyttar mer än övriga åldersgrupper. I snitt flyt
tar svenskar tio gånger under livet och en majori
tet av dessa sker mellan vi är 20 och 34 år. Att unga 
flyttar mycket kan dels bero på svag ställning på 
bostadsmarknaden men också på snabbt skiftande 
behov. Ungas behov ställer krav på en diversifierad 
bostadsmarknad med utbud för olika plånböcker och 
hushållsstorlekar. Störst positiv effekt på tillgång till 
bostäder för unga hushåll har nyproduktion av hyres
rätter i områden med generellt sett låga inkomster.

Unga och studenter bor i alla typer bostäder. Det är 
dock tydligt att små hyresrätter är överrepresentera
de bland unga och det därför bör ge störst genom
slag att rikta insatser mot dessa bostadsformer. Två av 
tre som 2019 bodde i hyresrätter under 40 kvm bygg
da de senaste åren var unga, vilket är en kraftig – men 
naturlig – överrepresentation. 

Antalet studentlägenheter i Malmö är begränsat i 
förhållande till antalet som studerar i staden eller på 

BOSTAD UNDER OLIKA SKEDEN I LIVET
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närbelägna lärosäten. Inför höstterminen 2019 fanns 
342 studentbostäder tillgängliga på Boplats Syd sam
tidigt som Malmö universitet (MAU) tog emot ca 5 000 
nya studenter. Den genomsnittliga kötiden för dessa 
var 509 dagar. På den ordinarie bostadsmarknaden 
konkurrerar studenter med stadens unga befolkning 
om smålägenheter och ungdomsbostäder. De flesta 
studentbostäder är små vilket gör att studenter som 
har egen familj eller önskar bo kollektivt möter ett 
begränsat utbud på studentbostadsmarknaden.  

Tillgängligheten till studentbostäder är enligt MAU 
av stor vikt för lärosätets utveckling och framtida 
internationalisering. Andelen nationellt rekryterade 
studenter har ständigt ökat under de senaste 20 åren 
och prognoser visar att MAU som attraktiv student
destination fortsatt kommer att öka. 

Barnfamiljer 

I Malmö finns ca 40 000 hushåll med folkbokförda 
barn. Därutöver finns många hushåll där barn med 
frånskilda föräldrar bor varannan vecka eller mer 
oregel bundet.   

Utifrån barnperspektivet är barnfamiljers villkor syn
nerligen väsentligt. Det kan handla om såväl ekono
misk situation som tillgång till prisrimliga bostäder 
av olika storlek, goda bostads och uppväxtmiljöer, 
förskolor och skolor och möjlighet till fritidsaktivitet. 
För att förbättra barnfamiljers situation och få fler att 
stanna kvar i Malmö krävs insatser på flera områden.

Därtill är även barnfamiljer en heterogen målgrupp 
vars resurser, behov och önskemål varierar stort. Ge
mensamt är behov av större bostäder. Generellt är 
också att fler småbarnsfamiljer flyttar ut från Malmö 
än till staden. Fram till att barnen är cirka fem år är 
det vanligt att bo i lägenhet medan det med barn i 
skolåldrarna är vanligast att familjen bor i småhus.

Var femte barnfamilj i Malmö var år 2020 trångbodd 
enligt trångboddhetsnorm 2. Det motsvarar ungefär 
8 000 hushåll. Eftersom trångbodda familjer i snitt 
är större än de som inte bor trångt är andelen barn 
högre än andelen hushåll – vilket innebär att vart 
fjärde barn i Malmö bor trångt. Trångboddhet bland 
barnfamiljer är ojämnt spridd över staden. Två av fem 
trångbodda barnfamiljer i Malmö hade dock löst sin 

situation om de kunde flytta till en trerumslägenhet; 
nio av tio om de hade möjlighet att flytta till en fyra. 

Den äldre generationen

I Malmö bor ca 52 000 personer som är 65 år eller 
äldre. De flesta av dessa bor i det ordinarie bostadsbe-
ståndet. Det finns ca 2 000 platser på särskilt boende 
för äldre i Malmö.

Äldre är en heterogen målgrupp med varierande 
behov och önskemål. För äldre med behov av plats 
på särskilt boende har kommunen ansvar (se vidare 
nästa uppslag).

Av stor betydelse för gruppen äldre är att bostäder 
och omgivning har god fysisk tillgänglighet så att det 
finns möjlighet att åldras självständigt i sitt boende. 
Viktiga faktorer är att bo nära daglig service som livs
medelsbutiker, vårdcentral och kollektivtrafik samt 
parker eller natur.

Med hög ålder ökar risken för funktionsnedsättning
ar och sociala villkor kan förändras om partner och 
vänner avlider. Behov av trygghet och gemenskap 
kan därför vara särskilt stora bland äldre. Seniorbo
enden och trygghetsboenden är utformade för att 
erbjuda trygghet och kan sannolikt få en ökad efter
frågan i samband med att gruppen äldre blir fler. De 
flesta äldre får sina behov av vård och omsorg tillgo
dosedda i sitt hem i ordinärt boende. Allt fler hem 
blir därmed även vårdmiljöer där vårdpersonal ska 
kunna arbeta samtidigt som den äldre har bibehållen 
hemkänsla och integritet. Hemtjänst och bostadsan
passning påverkar möjligheterna till kvarboende. Bo
stadsanpassning sker med lagstöd. 

Den äldre generationen är betydligt mindre flyttbenä
gen än andra grupper i samhället. xx % av befolkning
en över 65 år har inte flyttat alls under den senaste 
10årsperioden. 2019 beboddes drygt 1400 enfamiljs
hus (9 % av alla småhus) av enbart personer över 79 
år. Starkare incitament och bättre möjlighet för äldre 
att flytta till mer ändamålsenliga lägenheter kan bidra 
till att frigöra stora bostäder som skulle kunna komma 
barnfamiljer till del. 

BOSTAD UNDER OLIKA SKEDEN I LIVET
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Personer med funktionsvariation

I enlighet med Lagen om stöd och service till vissa funk-
tionshindrade (LSS) och bistånd enligt socialtjänstlagen 
(SoL) ger Malmö stad individuellt stöd och service till 
barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning. .

Flertalet invånare med fysiska eller psykiska funk
tionsvariatoner bor i vanliga bostäder utan stöd från 
kommunen. Behoven av stöd från samhället varierar 
eftersom det finns många olika typer och grader av 
funktionsnedsättning. 

2020 fanns totalt i kommunen ca 1000 särskilda bo
städer för personer med funktionsvariation som be
höver särskilt boende (LSSbostäder).

Gruppbostad är den vanligaste LSSformen för per
soner med betydande funktionsvariation och omfat
tande behov av stöd och omvårdnad. En gruppbostad 
har personal dygnet runt och består av maximalt sex 
lägenheter med gemensamt kök och vardagsrum. 
Servicebostad är en LSSform för personer med lindri
ga funktionsnedsättningar. Det är vanliga lägenheter 
som till exempel finns i samma trappuppgång men 
där det finns tillgång till personligt stöd dygnet runt. 

LSSbostäder bör så långt möjligt integreras med re
guljära bostäder eller annan ickestörande verksam
het. Boenden enligt LSS ska ur exempelvis ömsesi
digt trygghets och störningsriskperspektiv dock inte 
samlokaliseras med andra kommunala ändamål som 
äldreboenden eller skolverksamheter. LSSboenden 
ska ges en prägel av normalt bostadshus. Utform
ning av institutionskaraktär ska undvikas. Utemiljön 
ska kunna erbjuda ett lugn varpå närhet till störande 
verksamheter bör undvikas. Närhet till god kollektiv
trafik är önskvärd. För vissa LSSbostäder ställs krav på 
en mycket ordnad miljö i boendet och omgivningen. 
En lugn trafikmiljö i närheten av LSSbostäder är efter
strävansvärd.

Under den senaste tioårsperioden har i genomsnitt 10
tal LSSbostäder tillkommit i Malmö per år. Det finns för 
närvarande ett otillräckligt antal LSSbostäder och be
dömningen att det under kommande tioårs perioden 
behöver tillkomma ytterligare runt 12 LSSbostäder 
om året för att tillgodose behoven för nya brukare.

Äldre med behov av plats på särskilt boende

Enligt Socialtjänstlag (2001:453) har kommunerna ett 
ansvar för att dels inrätta särskilda boendeformer för 
personer i behov av särskilt stöd, som till exempel 
särskilt boende, dels ge personer det stöd som kan 
behövas i hemmet.

Malmö stad har ca 1 875 platser för särskilt boende 
i vilka 2 586 av kommunens invånare bor.  Omkring 
1 500 platser drivs av kommunen i egen regi. Ungefär 
4% av malmöbor som är 65 år eller äldre bor på ett 
särskilt boende. Av dessa var mer än hälften kvinnor.  
Medelåldern var drygt 86 år för samtliga, varav medel
åldern för kvinnor var 87,5 år och för män drygt 83 år. 

Särskilt boende finns till för de som är i behov av sär
skilt stöd på grund av omfattande behov av vård och 
omsorg. De flesta som bor i särskilt boende är över 
85 år och en stor andel har demens, somatisk eller 
psykisk sjukdom. Andelen äldre som bor på särskilt 
boende har under lång tid tillbaka minskat. 

Hälsa, vård och omsorgsnämnden ansvarar för 
planering av framtida särskilda boenden. Det är an
geläget att ha en kapacitet som i hög utsträckning 
överensstämmer med behovet eftersom kostnader 
relaterade till särskilt boende är desamma oavsett 
beläggning i egen regi.  

Utbudet av särskilt boende för äldre i Malmö befin
ner sig för närvarande med ett litet överskott i till
gång kontra behov. Detta är till stor del en effekt av 
covid19pandemin. I början av 2020talet kommer 
antalet äldre över 90 år att sjunka enligt befolknings
prognosen, samtidigt som antalet 80–89åringar 
successivt ökar för att ta fart ungefär vid mitten av 
2020talet. Det innebär att behoven kan förväntas 
vara relativt stabila under de närmast kommande 
åren, men börja öka vid 2020talets andra hälft. 

Kommunens särskilda ansvar
Kommunen har enligt Socialtjänstlag (2001:453), Lag (1993:387) om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) samt Lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för 
bosättning särskilt ansvar för hemlösa, anvisade nyanlända, personer med funktionsnedsätt-
ning samt äldre som har behov av plats på särskilt boende.

KOMMUNENS SÄRSKILDA ANSVAR
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Anvisade nyanlända

Sedan 2016 ansvarar Sveriges kommuner för att ordna 
boende till personer som anvisas till kommunen 
enligt Lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända 
invandrare för bosättning (bosättningslagen). 

Nyanlända kallas de som har fått uppehållstillstånd 
(permanent eller tillfälligt), har svenskt personnummer, 
är folkbokförda i kommunen och får etableringser-
sättning (deltar i Arbetsförmedlingens etableringspro-
gram under två år). 

Asylsökande är benämningen på de som är inskrivna 
i migrationsverkets mottagningssystem. De folkbok-
förs i kommunen  först om de får uppehållstillstånd. 
Kommunen är inte skyldig att anordna boende för 
asylsökande. 

En stor del av Malmös befolkningsökning beror på 
inflyttning från utlandet. De flesta av dessa är nyan
lända eller asylsökande. 

De hushåll som anvisats till Malmö mellan 2016–19 
har erbjudits kontrakt om längst fyra år enligt stan
dard för Malmö stads andrahandskontrakt. Under 
2020 fick Malmö inga kommunanvisningar. I Migra-
tionsdata (mars 2021) redovisas en lokal prognos för 
2021–24 för kommunmottagandet. 

Genom ett strukturerat arbete med de nyanlända 
som bland annat innefattar hjälp med att söka bostad, 
säkerställa att de enskilda står och behåller sin plats i 
bostadskön har de flesta kommunanvisade lyckats att 
flytta vidare till bostad på egen hand inom 4 år. 

Av de nyanlända som togs emot enligt bosätt
ningslagen 2016 visar att knappt hälften var perso
ner i familje hushåll (i snitt 4,2 personer per familj), 
drygt hälften var män i ensamhushåll och en liten 
andel var kvinnor i ensamhushåll. Av ensamhushål
len har nästan en tredjedel anhöriga som väntar på 
att få anknyta. 

De som nyligen anlänt till Sverige har oftast gemen
samt att de saknar förankring på bostadsmarknaden 
och på arbetsmarknaden. Ofta har hushållen begrän
sade ekonomiska förutsättningar att efterfråga en 
bostad som motsvarar deras behov. 

Det är svårt att bedöma framtida bostadsbehov, del
vis eftersom prognoserna är osäkra.

KOMMUNENS SÄRSKILDA ANSVAR

Hemlösa

Hemlösheten i Malmö ökade i mitten av 2010-talet, 
främst till följd av ökad migration. Under de senaste 
två åren har den strukturella hemlösheten minskat, d 
v s hemlöshet som endast beror på att hushållet har 
svag ekonomi. Den sociala hemlösheten d v s den 
grupp hemlösa som socialtjänsten har ansvar för har 
legat på en relativt konstant nivå.

I Malmö stads hemlöshetskartläggning 2020 notera
des 850 vuxna hemlösa utan barn i Malmö i åldrarna 
18–64. Samtidigt fanns 417 hemlösa barn i Malmö. 
De allra flesta av dessa (97 %), tillhörde strukturellt 
hemlösa hushåll. Nästan fyra av fem var födda utom
lands. Antalet har minskat med nästan 40 % sedan 
2019. Antalet barn 2019 var i sin tur en kraftig minsk
ning, nästan 50 %, jämfört med 2018 då 1 347 hem
lösa barn fanns med i hemlöshetskartläggningen.

I Malmö stads hemlöshetskartläggning ingår inte 
de som har fått ett kommunalt andrahandskontrakt, 
alltså ett hyreskontrakt där Malmö stad står som för
stahandshyresgäst. I oktober 2020 bodde 1 024 vux
na och 800 barn och med sådana kontrakt. Detta var 
en minskning med 250 vuxna och 700 barn jämfört 
med året innan. Lite fler än två av fem av de vuxna 
var födda i Sverige. 

I maj 2019 införde Arbetsmarknads och socialför
valtningen en ny vägledning där strukturellt hem
lösa inte längre gavs möjlighet att få andrahands
kontrakt.

Antal hemlösa hushåll i Malmö enligt årlig hemlöshetskart-
läggning 2010–2020. 

2664 ( 2864 )
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KOMMUNENS VERKTYG

Kommunens verktyg för bostadsförsörjning
Kommunens främsta verktyg för bostadsförsörjningen är planmonopolet (översikts- och 
detalj planering), markägande och anvisning av kommunal mark för nya bostäder, allmän-
nyttan, bostadsförmedling och socialtjänst. De olika redskapen och samverkar och bostads-
försörjningsarbetet kräver samordning över nämnds- och förvaltnings- och bolagsgränser. 

Översikts- och detaljplanering 

Anvisning av kommunal mark för bostadsbyggande 

Översiktsplanen ger vägledning för beslut om hur 
mark och vattenområden ska användas och hur den 
byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. 
Bostadsförsörjningsprogrammet är kopplat till och 
sam spelar med översiktsplanen, exempelvis avseen
de kapacitet för bostadsbyggande på lång sikt.  Över
siktsplanen reglerar även var och hur bostäder ska 
planeras i staden med hänsyn till olika intressen. 

I gällande Översiktsplan för Malmö (antagen av 
kommunfullmäktige i maj 2018) finns kapacitet för 
att  bygga omkring 50 000 bostäder. Vid årsskiftet 
2020/21 fanns omkring 7 900 bostäder att byggstarta 
i laga kraftvunna detaljplaner. Samtidigt pågick detalj
planeprocesser som omfattar omkring 14 000 bostä
der. Det innebär en hög kommunal planberedskap 
som möjliggör ett fortsatt högt bostadsbyggande. 

Arktitekturstaden Malmö är ett tillägg till översikts
planen som beskriver Malmö stads ambitioner för 

En aktiv och strategisk markpolitik för ett långsiktigt 
ägande och utvecklande av stadens markinnehav är 
ett väsentligt redskap för att möjliggöra nya bostä
der. Kommunens mark är därför en viktig förutsätt
ning för bostadsförsörjningen. 

Vid fördelning av kommunens mark används kom
munens markanvisningspolicy. Den beskriver för
delningsgrunder och principer som gäller för den 

Kommunens fysiska planering styrs i första hand av 
Plan- och bygglag (PBL). Bostadsbyggandet och ut-
vecklingen av bostadsbeståndet är ett allmänt intresse 
som behandlas i PBL 2 kap. 3 § p 5. 

Kommunens planeringsredskap är främst översikts-
plan, detaljplaner och bygglov. Stadsbyggnadsnämn-
den ansvarar för kommunens fysiska planering.

Lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala mark-
anvisningar anger att en kommun som genomför 
markanvisningar ska anta riktlinjer som preciserar 
förfarandet.

Kommunen kan anvisa kommunägd mark till aktörer 
för ny bebyggelse. En markanvisning är en option att 
på vissa villkor under en viss tid få ensamrätt att för 
ett bestämt markområde förhandla med kommu-
nen om förutsättningarna för genomförande av ny 
bostadsbebyggelse eller annan exploatering.

kommunala marken. Genom avtal kan kommunen 
arbeta för att möjliggöra till exempel särskilda upp
låtelseformer, ställa krav på miljöaspekter i byggan
det eller reglera hur fördelning av kostnader mellan 
aktör och kommunen ska ske vid utbyggnad av ett 
område eller projekt. 

Det ekonomiska resultatet av kommunens exploa
teringsverksamhet ska ge ett positivt netto för kom
munen. Det sätter en ram för hur och när kommu
nen kan använda markinnehavet som ett verktyg 
för utveckling av nya bostäder. Tekniska nämnden 
förvaltar Malmö stads mark och färdigställer den för 
bostäder och verksamheter. 

Tekniska nämnden är kommunens juridiska fastig
hetsägare och hanterar köp och försäljning av mark, 
samt anskaffar och förvaltar kommunens inhyrda 
lägenheter för socialt boende. 

hur de arkitektoniska kvaliteterna ska bevaras, stär
kas och utvecklas, samt hur olika byggprojekt kan 
bidra till att Malmö blir en nära , tät, grön och blan
dad stad.

Detaljplaneringen syftar bland annat till att säkerstäl
la en hållbar utveckling av staden och goda bostads
miljöer. Genom detaljplaner görs många avvägning
ar kring befintliga förutsättningar och nya behov. 

I detaljplaner regleras bland annat användningen av 
marken och hur mycket som får byggas inom plan
området. Vad som regleras i en detaljplan beror på 
projektets omfattning och komplexitet. En detaljplan 
kan styra storlek på lägenheter och en fördelning av 
lägenhetsstorlekar. Därtill är det möjligt att reglera 
andelar lägenheter av visst slag, exempelvis student
lägenheter eller servicelägenheter. Det ska finns so
ciala skäl eller bostadsförsörjningsskäl för att reglera 
olika typer av bostäder inom planen.

Prioriteringar och avvägningar i planarbetet är vä
sentligt i förhållande till att möjliggöra bostäder av 
olika typ och till rimliga boendekostnader.

Miljöbalkens krav beaktas för att lämplighets pröva 
ny bebyggelse utifrån eventuell miljö och hälsopå
verkan som exempelvis buller och förorenad mark.

2665 ( 2864 )
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Allmännytta 

Socialtjänst

I särskilda fall kan socialtjänsten vara skyldig att till
handahålla en bostad som bistånd. Det kan innebära 
att bistå med olika former av akuta eller mer lång
siktiga boendelösningar utifrån individuella behov. 
Social tjänstlagen förutsätter dock att var och en i för
sta hand ska försörja sig själv och sin familj. Däri ingår 
ett eget ansvar för att ordna bostad, vilket innebär 
att söka bostad främst genom kontakt med bostads
förmedling och bostadsbolag

För att få rätt till bistånd av olika slag från kommu
nen krävs att individen inte själv har möjlighet till

Kommunala bostadsbolag regleras av Lagen (2010:879) 
om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. 

Lagen stadgar att allmännyttiga bostadsbolag ska främja 
bostadsförsörjningen i ägarkommunen och erbjuda 
hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande. I det 
allmännyttiga syftet ingår ett samhällsansvar samtidigt 
som verksamheten ska bedrivas enligt affärs mässiga 
principer.

Kommunala bostadsföretag kan även drivas i stiftelse-
form. De lyder då inte under lagen om allmännyttiga 
kommunala bostadsaktiebolag och styrs inte av ägardi-
rektiv utan av ett stiftelseförordnande.

Kommunen har enligt Socialtjänstlag (2001:453), Lag 
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindra-
de (LSS) samt Lag (2016:38) om mottagande av vissa 
nyanlända invandrare för bosättning särskilt ansvar att 
tillhandahålla boende för vissa grupper. 

Det gäller personer med funktionsvariation, äldre som 
har behov av plats på särskilt boende samt hemlösa 
och anvisade nyanlända. Personer utsatta för våld i 
nära relationer eller hedersrelaterat våld är en annan 
grupp där kommunen har ansvar. Därtill har kommu-
nen det yttersta ansvaret för att de som bor i kommu-
nen vid behov får stöd och hjälp.

godose sina behov eller kan få dem tillgodosedda 
på annat sätt. 

Socialtjänsten bedriver även förebyggande och upp
sökande verksamhet för att förebygga att hushåll blir 
uppsagda eller avhysta från sina bostäder. Budget 
och hyresrådgivningen ger råd och information till 
hushåll. 

Fastighets och gatukontoret ansvarar för att hyra 
in och förvalta Malmö stads sociala kontrakt. Andra
handshyresgäster ska ha fått bistånd beviljat av social
tjänsten. Förvaltningen arbetar aktivt med att hyra in 
lägenheter genom avtal och individuella överenskom
melser med olika fastighetsägare. Teknisk tillsyn utförs 
i de övergångslägenheter som kommunen förvaltar. 

Antalet bostäder som behövs för socialförvaltningens 
insatser kan vara svåra att förutse beroende på väx
lande konjunkturer, snabba omvärldsförändringar, ar
betsmarknadsläge och demografisk utveckling.

Kommunens ansvar för särskilda grupper delas mel
lan arbetsmarknads och socialnämnden, hälsa vård 
och omsorgsnämnden samt funktionsstödsnämnden.

Malmö kommunala bostadsaktiebolag (MKB) är Mal
mös enda allmännyttiga bostadsföretag. MKB för
valtar en tredjedel av hyresrättsbeståndet, ca 24 000 
bostäder.  

I Malmö är MKB en central aktör för att bidra till en 
väl fungerande bostadsmarknad och som drivkraft 
för att uppnå ett varierat bostadsbestånd i Malmös 
olika stadsdelar. MKB spelar också en viktig roll för 
att skapa goda boendemiljöer i alla delar av Malmö. 

Kommunen styr MKBs verksamhet genom ägar
direktiv dock utan att bolaget kan tvingas att åsido
sätta affärsmässighet. Krav på affärsmässighet för en 
investering eller ett projekt gäller konsekvenserna för 
bolaget som helhet och ägaren kan göra strategiska 
beslut kring enskilda investeringar om de på lång sikt 
bedöms vara gynnsamma för bolaget.

MKB ska enligt gällande ägardirektiv under varje 
treårsperiod färdigställa minst 2 250 lägenheter och 
påbörja projektering av minst 3 000 nya lägenheter. 
Under 2020 färdigställde MKB 635 nya bostäder och 
året dessförinnan mer än 700.  

MKB ska bidra till en nyproduktion med prisrimliga 
bostäder och samtidigt och bidra till att bygga en 
blandad stad som motverkar segregation. MKB och 
Malmö stad har tillsammans ett mål att sänka kom
munens boendekostnader för ekonomiskt bistånd. 
MKB är den aktör som lämnar flest lägenheter till 
kommunen för andrahandsuthyrning för sociala 
kontrakt.

KOMMUNENS VERKTYG
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Boplats Syd är en kommunal bostadsförmedling som 
ägs av Malmö stad som ett eget bolag. Boplats Syd 
förmedlar lägenheter i flera skånska kommuner åt 
mer än 50 fastighetsägare. 

Boplats Syd har en rak bostadskö fri från diskrimi
nering som säkrar en transparent möjlighet att söka 
bostad i Malmö med omland. Den som uppfyller fas
tighetsägarens grundkrav avseende till exempel in
komst, ålder eller familjestorlek konkurrerar enbart 
med kötid.  

Boplats Syd förmedlar ungefär hälften av alla ny
producerade hyresrätter i Malmö. Under 2020 för
medlade Boplats Syd drygt 6 700 bostäder i Malmö. 
Fördelningen mellan privata och kommunala fas
tighetsägare var ungefär 50/50. Den genomsnittliga 
kötiden för en bostad i Malmö var 1 124 dagar. Sam
manlagt står i nuläget mer än 110 000 personer i kön. 

Kommunens investeringar

Malmö stad investerar årligen närmare tre miljarder 
kronor i stadsmiljö, bostäder, skolor, kollektivtrafik och 
cykelvägar med mera. Såväl sociala som fysiska inves
teringar som görs är viktiga för att bygga Malmö helt 
och hållbart. Det råder ett ömsesidigt beroendeförhål
lande mellan behov av bostäder och behov av försko
lor, skolor, infrastruktur och arbetsplatser av olika slag.

Genom planering för samhällsservice, infrastruktur 
och stadens övriga investeringar skapas fler goda 
lägen för bostadsutbyggnad. Kommunen genererar 
därmed incitament för bostadsbyggande och är sam
tidigt med och finansierar gator och allmänna platser 
i anslutning till nya bostäder.

Investeringar är viktiga för Malmö och för malmö
borna, men också betydelsefulla för hela regionens 
tillväxt. Investeringar ger inte bara grund för en väl 
fungerande stad utan skapar även livskvalitet och 

Bostadsförmedling

Bostadsförmedling regleras i Lag (2000:1383) om kom-
munernas bostadsförsörjningsansvar: om det behövs 
för att främja bostadsförsörjningen ska en kommun 
anordna bostadsförmedling. 

Enligt lagstiftningen kan ett begränsat antal lägenhe-
ter i en kommunal bostadskö kan fördelas enligt ett 
förturssystem samtidigt som köavgifter kan tas ut.

attraktivitet för regionens invånare. Investeringarna 
är helt avgörande för att fler bostäder ska komma till 
stånd. Var, hur och när Malmö stad gör investeringar 
är därför viktigt för bostadsbyggandet.

Lokalförsörjning

Kommunens lokalförsörjning omfattar för utom sko
lor, förskolor och lokaler för annan kommunal sam
hällsservice även olika typer av bostäder för de grup
per som kommunen har särskilt ansvar för.  

Servicenämnden ansvarar för den operativa delen 
av lokalförsörjningen medan den strategiska delen 
samordnas och utförs av stads kontoret. Serviceför
valtningen är kommunens part gentemot fastig
hetsmarknaden och stödjer kommunens övriga för
valtningar vid anskaffning och avveckling av Malmö 
stads lokaler och blockinhyrningar av bostäder.

Dialog och samverkan

En kontinuerlig strategisk dialog med ett brett spek
trum  av aktörer – som inkluderar ideell sektor, akade
mi och näringsliv – är viktig att upprätthålla. 

Malmö stad för dialog med aktörer på bostadsmark
naden, framförallt på projektnivå till exempel kring 
kommunal mark, planarbete och bygglovsgivning. 
Därutöver genomförs återkommande samman
komster med aktörer för en dialog på mer över
gripande och strategisk nivå. Olika gemensamma 
frågeställningar för utvecklingen av staden och möj
ligheter till nya samarbetsmodeller kan identifieras. 
Ett över gripande syfte är kunskapsdelning och på
verkansarbete.  

Kommunala befogenheter 

Enligt Lag (2009:47) om vissa kommunala befogen heter 
har kommunen möjlighet att ge ekonomiskt stöd 
till enskilda hushåll för att de ska kunna skaffa  eller  
inneha en bostad. Kommunen kan exempelvis ge 
hyres garantier för hushåll som har svårt att få ett eget 
förstahands kontrakt eller besluta om att införa ett 
kommunalt bostads bidrag att ges under vissa förut
sättningar. Kommunallagens likabehandlingsprincip 
hindrar inte att endast vissa hushåll får ekonomiskt 
stöd, men den kräver att alla hushåll som uppfyller 
uppställda kriterier har möjlighet att få stödet. 

KOMMUNENS VERKTYG
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Organisation

Malmö stads organisation  
för bostadsförsörjning

För att bostadsförsörjningsprogrammet ska leda till 
konkreta resultat krävs en tydlig och ändamålsenlig 
styrning och att föreslagna insatsområden fullföljs 
med genomförande och resultatinriktade åtgärder. 

På tjänstepersonsnivå består bostadsförsörjnings
organisationen av representanter från stadsbygg
nadskontoret (samordnande), stadskontoret, fastig
hets och gatukontoret samt arbetsmarknads och 
socialförvaltningen. Tjänstepersonerna är indelade 
i en beställargrupp med förvaltningsdirektörer, en 
styrgrupp med avdelnings och/eller enhets chefer 
samt en arbetsgrupp med tjänstepersoner från res
pektive förvaltning. Förvaltningarna bidrar med 
kompetens inom ramen för sitt reglementes ansvars
område. MKB och Boplats Syd fungerar som referens. 
Övriga förvaltningar och kompetens adjungeras in 
till organisationen efter behov.

Bostadsförsörjningsorganisationen ska vara beståen
de över tid och behov av resurser är kontinuerligt.

Ansvarsfördelning

Stadsbyggnadsnämnden ansvarar enligt reglemen
tet för att upprätta program för bostadsförsörjning. 
Stadsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden och 
arbets marknads och social   nämnden tar tillsam
mans med kommunstyrelsen fram programmet.

Kommunfullmäktige antar bostadsförsörjningspro
grammet. Respektive nämnd och bolagsstyrelse 
ansvarar för genomförande av insatser och åtgärder 
samt uppföljning. 

På tjänstepersonsnivå leder beställargruppen arbe
tet i kommunens bostadsorganisation och tillsam

mans med styrgruppen ansvar de för samordning 
och leverans av insatser och åtgärder. Arbetsgrup
pen ansvarar för att ta fram underlag och årliga syn
kroniserade åtgärdsplaner så att de kan inarbetas i 
verksamhetsplaneringen inför beslut i respektive 
nämnd. 

Beslut om resultatmål, åtgärder och insatser fattas 
årligen i respektive nämnd. Det är samtidigt viktigt 
med kontinuitet då en del insatser inte kommer att 
kunna visa resultat på kort sikt, varför de kan behö
va löpa över flera år.  

Målformuleringar

Resultatmål kring bostadsförsörjning och bostads
byggande kan sättas genom nämndsbudgetar och 
genom verksamhetsplaneringen. I sådana fall ska 
de förhålla sig till övergripande målsättningar. Det 
innebär att kvantitativa mål behöver kompletteras 
med kvalitativa ambitioner och relateras till vid ti
den gällande kommunfullmäktigemål. Andra över
gripande målformuleringar exempelvis i översikts
planen ska beaktas. Det kan även handla om mer 
specifika mål kring målgrupper, exempelvis unga, 
äldre och barnfamiljer. Aspekter att sätta mål kring 
kan även handla om olika platser i staden, kostnads
nivåer för boende, upplåtelseformer och bostads
typer.

Mål ska även relateras till att bostadsförsörjningen 
har stor betydelse för välfärds och tillväxtfrågor och 
att bostadsfrågan i hög grad påverkar stadens soci
ala hållbarhet. Att utformning av bostadsmiljöer ska 
ge förutsättningar för social sammanhållning och 
att bostäder måste finnas i en fungerande stads
miljö i en sammanhållen stad behöver beaktas vid 
formulering av resultatmål. 

ORGANISATION

2668 ( 2864 )



18Ve
rs

io
n 

16
 s

ep
te

m
be

r 2
02

1,
 1

0:
34

 fm

2669 ( 2864 )



 
 

Malmö stad 
Stadsbyggnadskontoret 1 (2) 

 
 

Datum 
2021-09-30 
Vår referens 
Tyke Tykesson 
Planarkitekt 
tyke.tykesson@malmo.se 

 
Remiss angående Bostadsförsörjningsprogram 2022–2026 
SBN-2021-963 

 
Enligt sändlista 

 
 
 

Remiss angående Bostadsförsörjningsprogram 2022–2026 
 

Bostadsförsörjningsprogrammet utgör Malmö stads riktlinjer för bostadsförsörjning enligt 
lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar. 

 
Denna remisshandling utgör underlag för samråd. Remisshandlingen består dels av en 
programdel som ska antas av kommunfullmäktige och dels av en bilaga med beslutsunderlag 
som i enlighet med lagstiftningens krav bland annat redovisar nationella och regionala mål 
samt bostadsbestånd, behov och bostadsmarknad i kommunen. Efter samrådet kommer 
programmet att färdigställas för att läggas fram för antagande i kommunfullmäktige. 

 
Yttrande ställs till stadsbyggnadsnämnden och skickas till registrera.sbk@malmo.se senast 
2021-12-23. Ange som ärende SBN-2021-963 Bostadsförsörjningsprogram. 

 
Bilagor 
Bostadsförsörjningsprogram 2022—2026 Remisshandling 
Protokollsutdrag med särskilda yttrande och reservationer 
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Sändlista: 
 

MALMÖ STAD 
Arbetsmarknads- och socialnämnden 
Fritidsnämnden 
Funktionsstödsnämnden 
Förskolenämnden 
Grundskolenämnden 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
Hälsa-, vård- & omsorgsnämnden 
Kulturnämnden 
Miljönämnden 
Servicenämnden 
Tekniska nämnden 

 
Centrala pensionärsrådet 
Malmö stads råd för funktionshinderfrågor 
MKB Fastighets AB 
Parkering Malmö 
Boplats Syd 

 
ÖVRIGA 
Länsstyrelsen i Skåne län 
Region Skåne 

 
Burlövs kommun 
Eslövs kommun 
Helsingborgs kommun 
Höörs kommun 
Kristianstads kommun 
Kävlinge kommun 
Landskrona kommun 
Lomma kommun 
Lunds kommun 
Skurup kommun 
Staffanstorps kommun 
Svedala kommun 
Trelleborgs kommun 
Vellinge kommun 
Ystads kommun 

 
Fastighetsägarna 
Hyresgästföreningen 
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 KS.2020.0444  
 
 
 
2021-11-11 
Petra König Kommunstyrelsen 
+4641362019  
petra.konig@eslov.se  
 
 

Kommunledningskontoret  1(3) 
Postadress: 241 80 Eslöv  |  Besöksadress: Stadshuset, Gröna torg 2 
Telefon: 0413-620 00  |  E-post: myndighetsbrevlåda@eslov.se  |  www.eslov.se 
 

Förslag till beslut avseende Förnyat samarbetsavtal 
för Kävlingeåns vattenvårdsprogram 2022-2027 

Ärendebeskrivning 
I slutet av 2020 skickade Kävlingeåns vattenråd ut en remiss till alla medlems-
kommuner samt till Sydvatten avseende fortsatt samarbete kring vattenvårdande 
åtgärder i Kävlingeåns avrinningsområde 2022-2027. Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden besvarade remissen och beslutade på sammanträdet den 
9 december 2020 § 202 att: 
- Nämnden ställer sig bakom Kävlingeåns vattenråds förslag till förnyat 

samarbetsavtal samt förslag till vattenvårdsprogram för Kävlingeån 2022-2027. 
- Nämnden ställer sig positiv till fortsatt medverkan i och finansiering av arbetet 

med genomförande av vattenvårdsprogrammet för Kävlingeån 2022-2027 under 
förutsättning att även övriga kommuner medverkar. 

 
Kävlingeåns vattenråd har sammanställt de inkomna remissvaren från kommunerna. 
Samtliga tillfrågade kommuner ställer sig positiva till ett fortsatt samarbete. I det 
samarbetsavtal som ska tecknas mellan de berörda kommunerna har det sedan 
remissen gjorts några redaktionella ändringar i samarbetsavtalet. De redaktionella 
ändringarna består i att ordet ”kommunerna” på ett par ställer bytts ut mot ”parterna” 
eftersom även Sydvatten AB är med och tecknar avtalet. På ett par ställen har även 
uttrycket ”De kommunala anslagen” ersatts med formuleringen ”Anslagen”. I övrigt 
har inga ändringar i avtalet gjorts sedan förslaget var ute på remiss i slutet av 2020. 
Styrelsen för Kävlingeåns vattenråd har nu beslutat att skicka ut samarbetsavtalet till 
medlemskommunerna och Sydvatten för slutgiltigt godkännande. 

Beslutsunderlag 
 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 113, 2021 Samarbetsavtal 

beträffande genomförande av Kävlingeåns vattenvårdsprogram 2022-2027 
 Följebrev till samarbetsavtal för Kävlingeåns vattenvårdsprogran 2022 - 2027 
 Förslag på samarbetsavtal för vattenvårdsprogram Kävlingeån 2022 -2027 
 Bilaga 1, Vattenvårdsprogram, till samarbetsavtal för Kävlingeåns 

vattenvårdsprogram 2022-2027 
 Bilaga 2, Hållbart vatten i Kävlingeån, Samarbetsavtal för Kävlingeåns 
vattenvårdsprogram 2022-2027 
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Beredning 
Förstudien ”Hållbart vatten i Kävlingeån” beskriver på ett tydligt sätt fördelarna med 
och behovet av ett förnyat samarbete. 
 
Goda resultat har kunnat uppvisas genom åren, vilket minskat övergödning, bidragit 
till ökad biologisk mångfald fler rekreationsmiljöer och även ökat landskapets 
vattenhållande förmåga. Receptet har här varit att arbetet i vattenvårdsprojekt och i 
vattenråd bedrivits samordnat, systematiskt och effektivt under lång tid. Vid 
utvärderingar av kostnadseffektivitet har anläggning av dammar och våtmarker visat 
sig tillhöra de mest ekonomiska i fråga om att minska mängden näringsämnen i våra 
vatten. Nyttan är normalt tydligt större än kostnaderna. 
 
I Kävlingeån, med råvattentäkten Vombsjön centralt i avrinningsområden, är tillgång 
på tillräckligt med vatten av god kvalitet en grundläggande förutsättning för 
samhällets fortsatta utveckling i sydvästra Skåne. Med rätt vattenvårdsåtgärd på rätt 
plats kommer arbetet därtill ha stor betydelse för att minska övergödnings- 
problematik och förbättra förutsättningarna för biologisk mångfald. 
 
Trots genomförda åtgärder är målet att nå god status till 2027 enligt vattendirektivet 
långt ifrån uppnått. Därför föreslås ett fortsatt samarbete.  
 
I avtalet regleras bland annat finansiering, kostnadsfördelning samt förvaltning av 
medel. Kostnadsfördelningen bygger på en fördelningsnyckel som tar hänsyn till 
kommunernas befolkningsmängd och yta inom avrinningsområdet. Eslövs kommuns 
del av kostnaderna samt den totala budgeten för 2022 föreslås vara 984 000 kr 
respektive 4 534 000 kr, det vill säga på samma nivå som för 2021. Kostnaden 
föreslås sedan räknas upp med entreprenadindex (E84 littera 8011) med januari 2022 
som basår. Eventuella kvarvarande medel efter 2027 kommer att betalas tillbaka till 
kommunerna. 
 
Utifrån ovannämnda positiva resultat och fördelar med samarbetet, anser Kommun- 
ledningskontoret att Eslövs kommun bör ingå samarbetsavtalet. Vidare har miljö- 
och samhällsbyggnadsnämnden budgeterat för kostnaden, precis som för förra 
avtalsperioden. Kommunfullmäktige fattar beslut om budgeten vid sitt sammanträde 
den 29 november 2021. 

Förslag till beslut 
- Kommunstyrelsen godkänner samarbetsavtalet för Kävlingeåns 

vattenvårdsprogran 2022-2027. 

Beslutet skickas till 
Kävlingeåns vattenråd: christian.magyaralsterberg@lund.se 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
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Eva Hallberg Katarina Borgstrand 
Kommundirektör Avdelningschef
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Sammanträdesprotokoll 
2021-06-16 

 

Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden 

 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

§ 113    MOS.2020.1123 

Samarbetsavtal beträffande genomförande av Kävlingeåns 
vattenvårdsprogram 2022-2027  

Ärendebeskrivning  
I slutet av 2020 skickade Kävlingeåns vattenråd ut en remiss till alla 
medlemskommuner utom Tomelilla kommun (som sedan tidigare lämnat samarbetet) 
samt till Sydvatten avseende fortsatt samarbete kring vattenvårdande åtgärder i 
Kävlingeåns avrinningsområde 2022-2027. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
besvarade remissen och beslutade på sammanträdet den 9 december 2020 § 202 att: 

- Nämnden ställer sig bakom Kävlingeåns vattenråds förslag till förnyat 
samarbetsavtal samt förslag till vattenvårdsprogram för Kävlingeån 2022-2027. 
- Nämnden ställer sig positiv till fortsatt medverkan i och finansiering av arbetet med 
genomförande av vattenvårdsprogrammet för Kävlingeån 2022-2027 under 
förutsättning att även övriga kommuner medverkar. 

Nu har Kävlingeåns vattenråd sammanställt de inkomna remissvaren från 
kommunerna. Samtliga tillfrågade kommuner ställer sig positiva till ett fortsatt 
samarbete. I det samarbetsavtal som ska tecknas mellan de berörda kommunerna har 
det sedan remissen skickades ut gjorts några redaktionella ändringar i 
samarbetsavtalet. De redaktionella ändringarna består i att ordet ”kommunerna” på 
ett par ställer bytts ut mot parterna eftersom även Sydvatten AB är med och tecknar 
avtalet. Sydvatten AB räknas inte som en kommun. På ett par ställen har även 
uttrycket ”De kommunala anslagen” ersatts med formuleringen ”Anslagen”. I övrigt 
har inga ändringar i avtalet gjorts sedan förslaget var ute på remiss i slutet av 2020. 
Styrelsen för Kävlingeåns vattenråd har nu beslutat att skicka ut samarbetsavtalet till 
medlemskommunerna och Sydvatten för slutgiltigt godkännande. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse. Samarbetsavtal beträffande genomförande av Kävlingeåns 

vattenvårdsprogram 2022-2027 
 Följebrev till samarbetsavtal för Kävlingeåns vattenvårdsprogran 2022 - 2027 
 Förslag på samarbetsavtal för vattenvårdsprogram Kävlingeån 2022 -2027 
 Bilaga 1, Vattenvårdsprogram, till samarbetsavtal för Kävlingeåns 

vattenvårdsprogram 2022-2027 
 Bilaga 2, Hållbart vatten i Kävlingeån, Samarbetsavtal för Kävlingeåns 

vattenvårdsprogram 2022-2027 
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Beredning 
Förstudien ”Hållbart vatten i Kävlingeån” beskriver på ett tydligt sätt bakgrunden till 
behovet av ett förnyat samarbete. Det arbete som hittills bedrivits, 
kostnadseffektivitet samt åtgärdernas miljönytta redovisas i förstudien tillsammans 
med påverkan på landsbygdsutveckling och drivkrafter för fortsatt arbete. De 
starkaste drivkrafterna finns i utvecklingen på lokal nivå som är beroende av tillgång 
på tillräckligt mycket vatten av god kvalitet men det finns även drivkrafter i kravet 
på att uppnå olika miljömål, till exempel målen i EU:s Vattendirektiv. Förstudien 
beskriver även vilka åtgärder som behöver genomföras för att uppnå målen och för 
att säkra tillgången på tillräckligt med vatten av god kvalitet. Värt att notera är även 
att vattenrådets arbete i flera kommuner är bland de största projekt för 
landsbygdsutveckling som kommunerna är engagerade i. 

Förslaget till vattenvårdsprogram Kävlingeån 2022-2027 bygger på 
vattenvårdsprogrammet för 2012-2021. Vattenfrågornas betydelse redovisas 
tillsammans med beskrivningar av hur kostnadseffektiva de åtgärder som genomförs 
är och vilket behov av olika typer av åtgärder som finns kvar. Den största skillnaden 
mot det gamla vattenvårdsprogrammet är att i det nya programmet lyfts frågan om 
hushållning med vatten fram i högre grad. Behovet av att kunna spara på vatten när 
det finns mycket vatten till perioder av torka har blivit uppenbart de senaste åren och 
frågan kommer troligen växa i takt med klimatförändringarna. Intresset för 
anläggning av bevattningsdammar har ökat sedan 2018 och möjligheten att kunna 
bevattna grödor kommer att vara avgörande för att få bra skördar framöver och ses 
av markägare som en form av klimatanpassning. 

Förslaget till samarbetsavtal bygger på det befintliga avtalet som sträcker sig från 
2012-2021. I det nya avtalet regleras målsättningar med arbetet, arbetssätt, 
organisation och genomförande samt övriga förutsättningar för samarbetet (till 
exempel avtalstid, vad som gäller för uppsägning av avtalet, beställning av 
entreprenader samt avtal om markupplåtelse). Även finansiering, kostnadsfördelning 
samt förvaltning av medel regleras i avtalet. Kostnadsfördelningen bygger på en 
fördelningsnyckel som tar hänsyn till kommunernas befolkningsmängd och yta inom 
avrinningsområdet. Eslövs kommuns del av kostnaderna samt den totala budgeten för 
2022 föreslås vara 984 000 kr respektive 4 534 000 kr, det vill säga på samma nivå 
som för 2021. Kostnaden föreslås sedan räknas upp med entreprenadindex (E84 
littera 8011) med januari 2022 som basår. Eventuella kvarvarande medel efter 2027 
kommer att betalas tillbaka till kommunerna. 
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Sammanträdesprotokoll 
2021-06-16 

 

Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden 

 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ser generellt sett positivt på ett fortsatt 
samarbete kring vattenfrågor i Kävlingeåns avrinningsområde. Vidare instämmer 
nämnden i att hantering av vattenfrågorna på ett hållbart sätt är avgörande för en 
hållbar utveckling av samhället i ett klimat som förändras samt att vattenfrågorna 
hanteras effektivast genom mellankommunala samarbeten inom avrinningsområden. 

Beslut 
- Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden godkänner Kävlingeåns vattenråds förslag 
till förnyat samarbetsavtal samt vattenvårdsprogram för Kävlingeån 2022-2027. 

- Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att fortsatt medverka i och 
finansiera arbetet med genomförande av vattenvårdsprogrammet för Kävlingeån 
2022-2027 under förutsättning att även övriga kommuner också medverkar. 

- Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden skickar avtalet inklusive finansiering 
(983 900 kr för 2022) och årlig uppräkning enligt entreprenadindex till 
kommunfullmäktige för godkännande. 

Beslutet skickas till  
Kävlingeåns vattenråd: christian.magyaralsterberg@lund.se 
Kommunstyrelsen 
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     KÄVLINGEÅNS     

        VATTENRÅD 

FÖLJEBREV SAMARBETSAVTAL 

 

2021-05-01 

  

Lomma kommun 

Lunds kommun 

Kävlinge kommun 

Eslöv kommun 

Höör kommun 

Hörby kommun 

Sjöbo kommun 

Sydvatten 

 

Samarbetsavtal för Kävlingeåns vattenvårdsprogram 2022-2027 
 
Inom ramen för Kävlingeåns vattenråds verksamhet samarbetar idag Lomma, Lund, Kävlinge, 
Eslöv, Höör, Hörby, Sjöbo och Sydvatten kring vattenvård i Kävlingeåns avrinningsområde 
inom vattenförvaltning, recipientkontroll och vattenvårdande åtgärder. Samarbetet kring 
vattenvårdande åtgärder regleras i ett avtal mellan kommunerna som sträcker sig fram till 
och med 2021-12-31. Samtliga medlemmar har ställt sig positiva till ett nytt samarbetsavtal. 
Vattenrådet tackar för yttranden från medlemmarna gällande förslag på samarbetsavtal och 
vattenvårdsprogram och i bifogat samarbetsavtal har redaktionella ändringar gjorts. 
Vattenrådets styrelse har beslutat att översända samarbetsavtal för Kävlingeåns 
vattenvårdsprogram 2022-2027 för godkännande till medlemskommunerna med önskan om 
svar senast 2021-09-15 till christian.magyaralsterberg@lund.se  
 
 
För Kävlingeåns vattenråd   
 
 
Thomas Quist 
Ordförande 
 
 
Medföljande dokument: 

 Samarbetsavtal för Kävlingeåns vattenvårdsprogram 2022-2027 

- Bilaga 1 Vattenvårdsprogram Kävlingeån 2022-2027 

- Bilaga 2 Hållbart vatten i Kävlingeån - en förstudie som beskriver bl. a. vad som har 

gjorts inom samarbetet, nulägesbeskrivning, samt mål och drivkrafter för fortsatt 

arbete. 
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Samarbetsavtal för vattenvårdsprogram Kävlingeån  2022 - 2027 

Detta samarbetsavtal utgör grunden för det fortsatta samarbetet med genomförande av olika 

vattenvårdande och vattenhushållande åtgärder i Kävlingeåns avrinningsområde. Avtalet 

gäller även  för det angränsande kustområde inom Kävlinge kommun som ligger mellan 

Kävlingeåns och Saxåns avrinningsområden i enlighet med Kävlingeåns verksamhetsområde 

angivet i vattenrådets stadgar. Syftet med avtalet är att parterna tillsammans ska kunna 

fortsätta arbeta systematiskt och effektivt med vattenfrågor då dessa behöver hanteras inom 

avrinningsområden men över kommungränserna. 

Bakgrund 

Under 1995 – 2012  samarbetade kommunerna i Kävlingeåns avrinningsområde kring 

vattenvårdande åtgärder inom ramen för Kävlingeåprojektet. I samband med bildandet av 

vattenrådet 2010 togs ett förslag på en fortsättning på Kävlingåprojektet, 

”Vattenvårdsprogram Kävlingeån” fram. Kommunerna tecknade ett avtal för formerna kring 

samarbetet inom vattenvårdsprogrammet. Avtalet sträckte sig mellan 2012 och 2021. Syftet 

med både Kävlingeåprojektet och Vattenvårdsprogram Kävlingeån var att genomföra åtgärder 

som minskar övergödningen, ökar naturvärden och biologisk mångfald samt ökar 

möjligheterna till rekreation och friluftsliv i Kävlingeåns avrinningsområde. 

Målsättning och arbetssätt 

Målsättningarna och syfte med arbetet och förslag på åtgärder redovisas i den reviderade 

upplagan av vattenvårdsprogram Kävlingeån: ”Vattenvårdsprogram Kävlingeån 2022-2027 

(bilaga 1) samt i förstudien till samarbetet: ”Hållbart vatten i Kävlingeån” (bilaga 2). 

Målsättningarna och syfte har framför allt sin utgångspunkt i lokala behov och drivkrafter för 

en bättre vattenmiljö och en bättre hushållning med vatten samt regionala- och kommunala 

miljömål. Även nationella och internationella miljömål som Vattendirektivet, 

Översvämningsdirektivet, Havsmiljödirektivet, Baltic See Action Plan samt de svenska 

miljömålen ligger till grund för syfte och mål. Förslagen i det uppdaterade 

vattenvårdsprogrammet och förstudien ”Ett hållbart vatten i Kävlingeån” utgör 

utgångspunkten för arbetet inom ramen för detta samarbetsavtal. Detta ska dock ej medföra 

hinder för flexibilitet och behov av eventuella anpassningar till ändrade förutsättningar för 

arbetets bedrivande, till exempel beträffande möjligheterna till extern finansiering. Etapp 1 

avslutas med en utvärdering som syftar till att ge information om behovet av att eventuellt 

justera arbetssätt, åtgärdsarbete och uppföljning av genomförda åtgärder inför etapp 2.  

 

 Samarbetes målsättning är att: 

- Uppnå god ekologisk status enligt Vattendirektivet i vattendragen inom 

avrinningsområdet och i Lommabukten  

- Minska risken för översvämningar inom avrinningsområdet 

- Minska tillförseln av näringsämnen till sjöar och vattendrag i området samt till 

Lommabukten och Öresund  

- Återskapa en mer naturlig hydrologi i vattendragen  

- Förbättra hushållningen med vatten  

- Utveckla och förstärka vattenanknutna ekosystemtjänster i avrinningsområdet 

- Skapa nya och utveckla befintliga natur- och rekreationsvärden i avrinningsområdet 

- Öka de landskapsbildsmässiga värdena i avrinningsområdet 

- Bidra till att berörda nationella miljömål uppfylls 
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Inriktning på och omfattningen av åtgärdsarbetet är bl a beroende av markägarnas 

medgivande och möjligheterna till statlig eller annan extern medfinansiering. Brist på extern 

finansiering medför att åtgärdarbetet får anpassas till den kommunala grundfinansieringen. 

 

Målen uppnås bl. a genom följande åtgärder: 

- Anlägga magasin för flödesutjämning av dag- och dräneringsvatten  

- Anlägga olika typer av dammar och våtmarker  

- Anlägga bevattningsdammar 

- Reparera, underhålla och utveckla befintliga dammar och våtmarker  

- Förbättra tillgängligheten till vattendragen i avrinningsområdet för det rörliga 

friluftslivet 

- Restaurera kulverterade och/eller uträtade vattendrag 

- Bedriva ett effektivt vattenstrategiskt samarbete mellan kommunerna med fokus på 

avrinningsområdet  

- Informera och kommunicera med invånare och aktörer i avrinningsområdet 

Organisation och genomförande 

- Genomförandet av Vattenvårdsprogram Kävlingeån 2022-2027 sker inom ramen för 

Kävlingeåns vattenråd 

- Styrelsen för Kävlingeåns vattenråd ansvarar för genomförandet  

- Styrelsen ska genomföra arbetet i enlighet med intentionerna i förstudien ”Hållbart 

vatten i Kävlingeån” samt ”Vattenvårdsprogram Kävlingeån 2022-2027”. 

- Vattenrådets stadgar, arbets- och delegationsordning reglerar arbetet 

 

Parter 

Detta avtal ingås mellan kommunerna Eslöv, Hörby, Höör, Kävlinge, Lomma, Lund och 

Sjöbo samt dricksvattenproducenten Sydvatten AB. 

 

Förutsättningar för samarbete 

- Avtalstiden är 6 år, fr o m 2022-01-01 t o m 2027-12-31 

- Avtalstiden delas in i två etapper om vardera tre år 2022-2024 respektive 2025-2027  

- Vid eventuella förhandlingar om uppsägning av avtalet ska frågan om de ekonomiska 

villkoren för utträdande part diskuteras, liksom frågan om fortsatt samarbete mellan 

återstående parter 

- Inga kommungemensamma åtaganden kvarstår efter avtalstiden 

- Avtalet förutsätter att entreprenader som genomförs beställs av den kommun där en 

åtgärd genomförs genom kommunintern delegationsordning. 

- Avtalet förutsätter att kommunerna har försäkringar som täcker skador som kan 

uppkomma i samband med åtgärder som genomförs 

- Avtal för vattenvårdande åtgärder med privata markägare tecknas av den kommun där 

en åtgärd genomförs 

- I övrigt hänvisas till vattenrådets stadgar 
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Finansiering, kostnadsfördelning och förvaltning av medel 

Den kommunala finansieringen utgör den ekonomiska basen för arbetet. Kostnaderna för 

projektet fördelas mellan parterna enligt följande: 

 
Kommun Andel 

(%) 

Kostnad per kommun och 

år i 2022 års prisnivå (kr) 

Lund 38,8 1 759,2 

Eslöv 21,7 983,9 

Sjöbo 15,9 720,9 

Kävlinge 13,2 598,5 

Hörby 6,2 281,1 

Höör 1,6 72,5 

Lomma 2,6 117,9 

Sydvatten  30 

Summa 100,0 4 564,0 

 

Fördelningsmodellen av vattenvårdsprogrammet är samma som för föregående samarbetsavtal 

och bygger på de enskilda kommunernas jordbruksareal kombinerat med kommunernas 

befolkningstäthet och geografiska läge inom avrinningsområdet. I likhet med tidigare 

fördelningsmodell så syftar den till att spegla de olika behov och motiv som finns för 

landskapsvårdsåtgärder i de olika delarna av avrinningsområdet.  

 

Om det visar sig att de ekonomiska förutsättningarna förändras under 

vattenvårdsprogrammets gång kan den kommunala finansieringen komma att omprövas.  

 

I den mån det vid Kävlingeåns vattenvårdsprogram avslutande uppstår ett överskott ska detta 

överskott avräknas mot finansieringen enligt detta samarbetsavtal. 

 

För varje enskilt projekt som ska genomföras ska alltid möjligheterna till extern 

medfinansiering undersökas. Finansiering av eventuella större åtgärdsprojekt som inte ryms 

inom ramen för ordinarie finansiering äskas separat. 

 

- Var och en av parterna förbinder sig att varje år under avtalstiden anslå medel enligt 

tabellen ovan. 

- Anslagen räknas årligen upp med entreprenadindex (E84 littera 8011) med januari 

2021 som basår 

- Anslagen inbetalas årligen efter avisering av Kävlingeåns vattenråd till räntebärande 

konto 

- Anslagna medel förvaltas av Kävlingeåns vattenråd 

- Anslagna medel är reserverade för arbetet med genomförandet av Vattenvårdsprogram 

Kävlingeån 2022-2027 

- Kävlingeåns vattenråd ska varje år lämna bokslut och verksamhetsberättelse till 

parterna som ingått detta samarbetsavtal 

- Ansvarsfrihet för verksamheten och vattenrådets styrelse prövas årligen av 

vattenrådets årsstämma efter redovisning av projektets verksamhetsberättelse och 

ekonomiska redogörelse. Vattenrådets styrelse svarar för revision av verksamheten. 
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Detta samarbetsavtal har upprättats digitalt. 

 

 

Underskrifter 

 

Lomma 2021    Lund  2021  

    

Robert Wenglén   Philip Sandberg  

Kommunstyrelsens ordförande  Kommunstyrelsens ordförande 

 

 

 

Eslöv 2021    Sjöbo 2021  

 

Johan Andersson   Magnus Weberg 

Kommunstyrelsens ordförande  Kommunstyrelsens ordförande

     

 

 

Kävlinge 2021   Höör 2021  

 

Pia Almström   Johan Svahnberg 

Kommunstyrelsens ordförande  Kommunstyrelsens ordförande 

 

 

 

Malmö 2021    Hörby 2021  

 

Jörgen Johansson   Cecilia Bladh in Zito 

VD Sydvatten   Kommunstyrelsens ordförande
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Vattenvårdsprogram Kävlingeån 
Åtgärdsplan för vattenvård 

2022-2027 
 

Om detta vattenvårdsprogram 

Detta vattenvårdsprogram utgör en fortsättning på det program som gäller för perioden 2012-2021. Stöd för programmet har 

också hämtats från det underlag gällande förnyat samarbetsavtal, Hållbart vatten i Kävlingeån, som togs fram under 2019. I 

nämnda underlag redovisas mer ingående motiven för fortsatt vattenvårdsarbete samt en sammanställning av alla tidigare 

genomförda åtgärder. 

Detta program har tagits från har tagits fram av vattenrådets kansli i Lund i samarbete med Ekologigruppen. 

 

INLEDNING 
Kävlingeån har en lång tradition som pionjärområde för ett samordnat vattenarbete, som startade med 

bildandet av Kävlingeåns Vattenvårdsförbund i slutet av 1950-talet. Vattenvårdsarbetet i Kävlingeån 

påbörjades redan 1995, för 25 år sedan. Kävlingeåprojektet var, efter systerprojektet i Höje å, det första 

större våtmarksprojektet i Sverige där man arbetade utifrån ett avrinningsområdesperspektiv och där 

flera kommuner samverkade över de administrativa gränserna. Avgörande för projektets framgång har 

varit engagerade politiker och tjänstemän i de medverkande kommunerna, som arbetar långsiktigt för 

att förbättra vattenkvaliteten och minska näringsläckaget till havet. Även de intresserade markägarna 

har varit en förutsättning, samt samarbete med engagerade konsulter och Länsstyrelsen. Det nuvarande 

åtgärdsarbetet vilar på ett samarbetsavtal mellan sju kommuner. Avtalet löper ut 2021. Samarbetsavtalet 

har inneburit att vattenvårdsprogrammet haft en kommunal grundfinansiering som växlats upp till 

ungefär det dubbla med främst statliga medel.  

Utgångspunkten för ett fortsatt vattenvårdsarbete inom Kävlingeån har varit att ta till vara den erfarenhet 

och kompetens som byggts upp inom vattenrådet. Ett fortsatt arbete över kommungränserna har också 

setts som naturligt, liksom att arbetet ska integreras med vattenförvaltningen, d v s den svenska 

tillämpningen av EU:s vattendirektiv. 

Kostnadseffektiv miljönytta 

Goda resultat har kunnat uppvisas genom åren, vilket minskat övergödning, bidragit till ökad biologisk 

mångfald fler rekreationsmiljöer och även ökat landskapets vattenhållande förmåga. Receptet har varit 

att arbetet bedrivits samordnat, systematiskt och effektivt under lång tid. Hittills har arbetet till exempel 

resulterat i cirka 500 hektar våtmarksyta och ett stort antal andra åtgärder såsom meandring av 

vattendrag samt fiskevårds- och rekreationsåtgärder.  

Den stora satsningen på uppföljning av åtgärdernas miljöeffekter, som genomförts i Kävlingeå- och 

Höjeåprojekten, har gett en omfattande kunskap om främst anlagda våtmarker och deras ekosystem-

tjänster. Vid utvärderingar av kostnadseffektivitet har anläggning av dammar och våtmarker visat sig 

tillhöra de mest ekonomiska i fråga om att minska mängden näringsämnen i våra vatten. Nyttan är 

normalt tydligt större än kostnaderna. Reningseffekten av genomförda åtgärder beräknas uppgå till 150 

ton kväve och 5 ton fosfor per år.  

Genom våtmarkernas multifunktionalitet bidrar anläggningarna, förutom med vattenrening, också med 

flera andra ekosystemtjänster. Till dessa hör en ökad tillgång på rekreationsmiljöer, förbättrad 

vattenhushållning som ökar förutsättningarna för bevattning och grundvattenbildning samt minskar 

flödesvariationer och erosionsproblem. Utöver detta tillkommer nyttan för biologisk mångfald, där 

2684 ( 2864 )



 Vattenvårdsprogram Kävlingeån 

 2 (7) 

genomförda inventeringar och rapporterade observationer visar att vattenanläggningarna regionalt kan 

ha betydande positiv inverkan på många arter och organismgrupper. Arbetet med att utveckla och värna 

om miljöerna i och vid vattendragen har en särskild betydelse i jordbrukslandskapet, då dessa skapar en 

blågrön infrastruktur som ger spridningsmöjligheter för både djur och växter.  

Vattenfrågor i fokus 

Vattenfrågorna kommer allt mer i fokus i samhällsplaneringen. Ett förändrat klimat ökar behovet av 

vattenhushållning. Mer vatten måste kvarhållas i landskapet för grundvattenbildning och för att klara 

vattenförsörjningen under torrperioder. Vattenmagasin behövs i landskapet för att minska 

översvämningsrisker. I tätortsnära områden bör samordning ske med hanteringen av dagvatten och 

behovet av bra rekreationsmiljöer.  

I Kävlingeån, med råvattentäkten Vombsjön centralt i avrinningsområden, är tillgång på tillräckligt med 

vatten av god kvalitet en grundläggande förutsättning för samhällets fortsatta utveckling i sydvästra 

Skåne. Med rätt vattenvårdsåtgärd på rätt plats kommer arbetet därtill ha stor betydelse för att minska 

övergödningsproblematik och förbättra förutsättningarna för biologisk mångfald. 

Allt detta pekar på att incitamenten för fortsatt vattenvårdsarbete efter 2021 är mycket stora.  

Målet är inte uppnått 

Trots genomförda åtgärder är målet att nå god status till 2027 enligt vattendirektivet långt ifrån uppnått. 

På grund av ett mycket otillfredsställande utgångsläge kvarstår problemen med övergödning och fysisk 

påverkan i stor utsträckning i avrinningsområdet. Enligt Naturvårdsverkets utredning 2019 kommer 

inget av miljömålen Ingen övergödning, Myllrande våtmarker, Levande sjöar och vattendrag, Hav i 

balans, Ett rikt växt- och djurliv eller Grundvatten av god kvalitet vara uppnådda år 2020.  

OMRÅDESBESKRIVNING 
Kävlingeån är det största vattendraget som mynnar i Öresund. Avrinningsområdet sträcker på tvärs 

genom södra Skåne och de ostligaste delarna ligger bara en dryg mil från ostkusten och avståndet till 

sydkusten vid Ystad är ännu kortare. 

Kävlingeåns avrinningsområde upptar en yta av totalt 1200 km2. Större sjöar är Vombsjön, Krankesjön, 

Ellestadssjön, Snogeholmssjön och Sövdesjön. Större biflöden är Bråån i norr, Klingavälsån i söder och 

Björkaån i öster. Den senare byter namn uppströms och övergår i Åsumsån, Tolångaån, Vollsjöån och 

Sniberupsbäcken. Kävlingeåns nedre lopp, mellan Löddeköpinge och havet, kallas Lödde å. Vid åns 

mynning i Lommabukten är medelvattenföringen drygt 11 m3/s.  

Avrinningsområdet präglas av jordbruksmark, som upptar nära 80 procent av arealen. Intensivt odlade 

delar finner man utmed huvudfåran mellan Vombsjön och havet, utmed Bråån i norr samt runt Vollsjöån 

i öster. Mer extensivt brukade marker och skog finns framförallt i områdets södra del, vid Romeleåsens 

nordsluttning och i sjölandskapet mellan Ellestadssjön och Krankesjön. Även avrinningsområdets 

nordöstra delar, som ansluter till Linderödsåsen, är präglat av skog och betesmark. 

Avrinningsområdet har cirka 67 000 invånare, av vilka 75 % bor i områdets tätorter. Större tätorter är 

Eslöv, Kävlinge, Sjöbo, Södra Sandby och Veberöd. 

ÅTGÄRDSBEHOV 
Tillgång på vatten av god kvalitet är en grundläggande förutsättning för samhällets fortsatta utveckling 

i sydvästra Skåne. Med råvattentäkten Vombsjön, belägen centralt i avrinningsområdet och som 

försörjer cirka 400 000 invånare med vatten, blir angelägenhetsgraden för vattenvårdsarbetet extra 

tydlig. Med ett ökat utnyttjande av landskapet för bebyggelse, infrastruktur och effektiv odling med 

minskad miljöpåverkan krävs en hållbar vattenhantering som innebär minskad föroreningsbelastning, 

samt en ökad flödesdämpning och vattenmagasinering. Kvarhållande av vatten i landskapet på 
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strategiska platser bidrar också till ökad grundvattenbildning. Därtill behövs insatser för att förbättra 

förutsättningar för biologisk mångfald och för rekreation. Behovet av fortsatta vattenvårdsåtgärder är 

därför stort även efter 2021. 

Vattenrådets åtgärdsarbete har bedrivits i etapper. Dessa har under 2010-talet varit tidsmässigt 

synkroniserade med det svenska vattenförvaltningsarbetet, vilket drivs i sexårscykler. Den första 

beslutsomgången genomfördes 2009 och följdes upp med en liknande 2015. 2021 kommer en ny 

avstämning att ske. Senast 2027 är det tänkt att uppsatta mål ska ha infriats. Vad som händer efter 2027 

diskuteras på högsta nivå i EU och kommer att behandlas inom ramen för den planerade revideringen 

av vattendirektivet.  

Målet med vattendirektivet är att uppnå god status i alla vattenförekomster. I de drygt 20 ytvatten-

förekomster som identifierats i Kävlingesåns avrinningsområde är det endast en som uppnår god 

ekologisk status (Djurrödsbäcken på Linderödsåsen). Övriga är klassade med måttlig, otillfredsställande 

eller dålig status. Lommabukten i Öresund, där Kävlingeån mynnar, är klassad som måttlig status. För 

att uppnå god status behöver bland annat näringsämnesbelastningen på vattenmiljöerna minska och de 

hydromorfologiska förhållandena förbättras. Klassningar och bedömningar bygger i hög grad på de 

undersökningsresultat som vattenrådet tar fram inom det samordnade vattenkontrollprogrammet. 

Motiven och drivkrafterna för det lokala vattenvårdsarbetet blir särskilt starka i ett perspektiv med 

klimatförändringar där scenarierna, och kanske redan förekommande vädersituationer, visar på 

extremare situationer med längre torrperioder och mer intensiva nederbörds- och högflödessituationer 

med översvämningar som följd.  

MÅLSÄTTNINGAR  
De mål som är vägledande för Vattenvårdsprogram Kävlingeån är de nationella och regionala 

miljökvalitetsmålen samt de mål för vattenkvaliteten som satts upp i form av vattenkvalitetsnormer inom 

ramen för arbetet med genomförandet av EU:s Vattendirektiv. Det senare innebär att arbetet, förutom 

att genomföra praktiska vattenvårdsåtgärder, även vinnlägger sig om lokal förankring och kunskapsupp-

byggnad i samband med att åtgärderna planeras och genomförs.  

Parallellt är de lokala drivkrafterna för vattenvården stora, då man konkret ser grundläggande behov för 

medborgarna av rent vatten och goda vattenmiljöer som kan användas för dricksvatten, bad, fiske och 

friluftsliv. Tillgång till vatten synes också vara ett växande behov inom jordbruket och kontroll över 

vattenflöden är nödvändigt för att minska skaderisker på infrastruktur och bebyggelse. De lokala 

åtgärdsbehoven backas upp av Vattendirektivet, liksom Sveriges miljömål och överenskomna globala 

miljömål. Det är tydligt att förbättringsarbetet kräver långsiktiga åtgärder.  

 

Övergripande målsättningar för arbetet kan sammanfattas enligt följande:  

 god ekologisk och kemisk status i Kävlingeåns vattenförekomster 

 minskande halter av övergödande och förorenande ämnen i områdets vattendrag, sjöar och 

grundvatten, samt minskad uttransport av sådana ämnen till Öresund 

 ökad biologisk mångfald med anknytning till vatten i avrinningsområdet 

 ökad areal av vattennära rekreationsområden, främst i anslutning till tätorterna 

 minska riskerna för översvämningsskador och dämpa höga flöden från dagvatten 

 minska riskerna för onaturliga lågflöden och uttorkning 

 förbättra förutsättningar för bevattning 

 förbättra förutsättningarna för grundvattenbildning 

 generellt stärka vattenrelaterade ekosystemtjänster 
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 genomföra uppföljning av åtgärdernas miljöeffekter 

 öka kunskapen om vattenförhållandena hos invånare och aktörer som verkar i området 

 

ARBETSFORMER 
Vattenvårdsarbetet föreslås fortsätta med samordnade åtgärdsinsatser inom avgränsade geografiska eller 

tematiska åtgärdsområden. Detta arbetssätt har förlitat sig i hög grad på samverkan mellan olika aktörer 

för ett lyckat åtgärdsarbete. Viljan att delta i denna samverkan är dock en stor osäkerhetsfaktor och 

därför förordas att det inom arbetssättet även finns utrymme för att fånga upp enskilda initiativ utan krav 

på vare sig samverkan eller geografisk fokusering. Årligen skall även en arbetsplan upprättas med 

målsättningar och nyckeltal för att på så vis följa upp åtgärdsarbetet.  

Projektdrivning 

Vattenvårdsprogram Kävlingeån kommer att fungera som samordnare för vattenvårdsarbetet inom 

avrinningsområdet. Viktiga uppgifter är att initiera, stödja och organisera olika typer av vattenvårds-

åtgärder. Det konkreta arbetet kommer exempelvis genomföras av projektgrupper som arbetar inom 

avgränsade geografiska områden med särskilda behov och förutsättningar, eller tematiskt utifrån en 

specifik problemställning (se vidare nedan).  

Exempel på aktivt stöd till olika vattenvårdsåtgärder är hjälp med projektering, söka tillstånd från 

myndigheter, upprätta avtal och upphandling av entreprenörer. Stöd kommer också kunna ges för att 

hitta och söka lämplig finansiering eller som direkt ekonomiskt stöd där det krävs medfinansiering från 

extern bidragsgivare. 

Ökad samverkan 

I vattenvårdsarbetet ges olika aktörer möjlighet att samverka i projektgrupper, med syfte att vidga 

kompetensområdet, förbättra informationsutbytet mellan aktörer och få ett bredare anslag i 

vattenvårdsarbetet. Vilka aktörer som är aktuella inom olika geografiska eller tematiska åtgärdsområden 

beror t ex på vilka vattenvårdsproblem man vill åtgärda och vilka åtgärder som då är relevanta att 

genomföra. 

VATTENVÅRDSÅTGÄRDER OCH ANDRA 

ARBETSUPPGIFTER 

Behovsanalys 

Åtgärdernas geografiska placering bör kopplas till var inom avrinningsområdet åtgärderna ger störst 

effekt (gäller främst åtgärder för att minska närsalttransporten) och var behoven är störst (gäller 

framförallt åtgärder för att öka den biologiska mångfalden). Åtgärder för att minska problem med 

algblomning i Vombsjön kan vara åtgärder i själva sjön men är i ännu högre grad åtgärder som behöver 

genomföras i hela Vombsjöns tillrinningsområde. För att minska uttransporten av näringsämnen till 

havet får åtgärder nedströms sjöarna störst effekt. När det gäller landskapsvårdsåtgärder för att skapa 

lämpliga miljöer för rekreation och biologisk mångfald ska sådana naturligtvis göras där behov och 

förutsättningar finns. 

I tidigare vattenvårdsprogram redovisas en översiktlig behovsanalys och underlag för fortsatt analys. 

Främst omfattar underlaget material som beskriver näringsläckage och vattenstatus i olika delar av 

avrinningsområdet, men vägledning ges också till underlag för planering av åtgärder riktade mot ökad 

biologisk mångfald, rekreation och flödesreglering. 
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Våtmarker, dammar och vattenrening 

Anläggning och restaurering av våtmarker och dammar bedöms även fortsatt vara åtgärdstyper som ger 

stor miljönytta på ett kostnadseffektivt sätt. Beroende på förutsättningar kan huvudsyftet vara 

vattenrening, biologisk mångfald eller flödesdämpning men oftast kan multifunktionalitet uppnås. Inom 

vattenrådet finns idag en stor kunskap om avrinningsområdet avseende förutsättningar för anläggning 

av våtmarker och dammar. 

Även andra åtgärder som hittills endast tillämpats i mindre omfattning bör även fortsättningsvis prövas. 

Exempel på sådana åtgärder är tvåstegsdiken, avfasning av dikeskanter, reglerad dränering, olika typer 

av reningsfilter och skyddszoner samt åtgärder på jordbruksmark, såsom strukturkalkning av lerjordar. 

Samverkan med organisationen Greppa Näringen är önskvärt. 

Sjörestaurering 

Sjöarna inom avrinningsområdet har fram till de senaste åren ägnats ganska liten uppmärksamhet, trots 

att även dessa vattenmiljöer är tydligt påverkade av näringsämnen och regleringar med ändrade 

biologiska förhållanden som följd. De sjöar som är statusklassade i vattenförvaltningen uppnår inte god 

status. Åtgärder som kan genomföras för att förbättra situationen är att minska extern näringsbelastning, 

se över vattenregleringen samt förutsättningarna för biologiska åtgärder, såsom reducering av vitfisk. 

Målsättningen är normalt att minska växtplanktonblomningar och erhålla klarare vatten. För avrinnings-

områdets största sjö, Vombsjön, pågår nu en omfattande undersöknings- och utredningsverksamhet. 

Detta arbete kommer sannolikt att resultera i flera förslag på åtgärder för att förbättra vattenkvaliteten i 

sjön. 

Åtgärder av vandringshinder 

Översyn och prövningar av vandringshinder vid vattenkraftverk sker nu organiserat över hela landet. 

Mark- och miljööverdomstolen beslutade i oktober 2019 att kraftverken i Kävlingeån får finnas kvar 

men att fiskvägar ska anläggas vid alla tre kraftverken inom fem år. Arbete har genomförts inom 

vattenvårdsprojekten för att bygga bort vandringshinder för fisk och andra vattenlevande djur i mindre 

vattendrag och detta arbete föreslås fortsätta. Underlag för arbetet finns i tidigare genomförda 

inventeringar. 

Riktade åtgärder för biologisk mångfald 

Utrymmet för biologisk mångfald är inom vissa delar av landskapet kraftigt begränsat genom intensiv 

markanvändning främst för jordbruk, vägar och urbana miljöer. Biologisk mångfald är att betrakta som 

en försäkring inför framtiden att ekosystemen ska kunna fortsätta leverera de ekosystemtjänster vi är 

beroende av även i ett förändrat klimat. Dränering och torrläggning av landskapet har påverkat 

förutsättningarna för vattenberoende organismer särskilt hårt. Åtgärdsarbetet bör därför fortsätta att 

bedrivas för att återskapa kvalitativt goda våtmarks- och vattenmiljöer. Arbetet bör vara brett och 

omfatta allt från rinnande vatten, grundvattenförsörjda småvatten till stora hävdade våtmarksområden. 

Även strandzoner omfattas i arbetet och kan till exempel gälla etablering av trädridåer och örtrika 

skyddszoner.  

En variation av vattenmiljöer behövs för att gynna till exempel undanträngda groddjur, ryggradslösa 

djur, vattenväxter och våtmarksfåglar. I detta arbete ingår också att gynna fisk, som tydligt överlappar 

åtgärder av vandringshinder. I jordbrukslandskapet utgör vattendragen en viktig grönblå infrastruktur 

för de vilda växterna och djuren, med spridningsvägar och skydd. Att restaurera, utveckla och värna 

dessa miljöer har därför en särskild betydelse i detta landskap. Restaureringsåtgärder i vattendrag kan 

innebära allt från att förbättra bottnar så att olika vattenlevande djur får varierande livsmiljöer till 

återmeandring, uppgrävning av kulverterade vattendrag och restaurering av svämplan. 
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Åtgärder för vattenmagasinering, flödesdämpning och 

grundvattenbildning 

Med ett ökat utnyttjande av landskapet för bebyggelse, infrastruktur och behov av en effektiv odling 

med minskad miljöpåverkan krävs en hållbar vattenhantering som innebär både flödesdämpning och 

vattenmagasinering. Kvarhållande av vatten i landskapet på strategiska platser bidrar också till ökad 

grundvattenbildning. Motiven för nämnda åtgärdstyper blir särskilt starka i ett perspektiv med klimat-

förändringar där scenarierna, och kanske redan förekommande vädersituationer, visar på extremare 

situationer. Sådana vädersituationer innebär både längre torrperioder och mer intensiva nederbörds- och 

högflödessituationer, med risk för bland annat översvämningar som följd. För att bättre klara en sådan 

utveckling bör landskapet rustas med möjligheter att reglera vattenflöden på platser där det är lämpligt 

att temporärt hålla vatten i situationer med höga flöden. Arbetet bör samordnas med 

dagvattenhanteringen i tätorter och utmed vägar.  

Vatten behöver också lagras i bevattningsdammar för att tillgodose behovet inom växtodlingen. Genom 

att ta vatten från anlagda dammar minskar behovet att ta vatten från grundvatten eller från vattendragen 

sommartid, vilket kan innebära ansträngda förhållanden för bottenfauna och fisk. Med bra vattentillgång 

kan odlingen bedrivas mer effektivt och växtnäringsläckaget minska. De största läckagen sker ofta efter 

torra somrar när grödorna växt dåligt och haft ett lågt upptag av näringsämnen. 

Precis som andra vattenvårdsåtgärder bör dessa åtgärder designas så att multifunktionalitet uppnås. 

Flödesdämpande anläggningar och bevattningsdammar kan, om rätt utformade, även förbättra 

vattenkvaliteten, minska erosion, gynna biologisk mångfald, skapa nya rekreationsmiljöer och öka 

grundvattenbildningen.  

Grundvatteninfiltration 

Med ett landskap där många åtgärder syftat till att avleda vatten så effektivt och snabbt som möjligt har 

också möjligheterna till grundvattenbildning minskat. Samtidigt har i vissa områden vattenuttagen för 

dricksvatten och bevattning ökat. Stora avvikelser i grundvattennivåer under normala förhållanden har 

under senare år observerats i både små och stora grundvattenmagasin. Vattenvårdsåtgärder som 

genomförs bör i ökad grad beakta och om möjligt anpassas så att förutsättningar för grundvattenbildning 

förbättras. Forskning om detta pågår och kontakter med SGU och andra institutioner bör ske för 

samordning och samråd. 

Åtgärder för rekreation 

Vattenmiljöer har allmänt en stor dragningskraft på människor och närhet eller utsikt över vatten innebär 

därför ofta attraktiva miljöer för rekreation och friluftsliv. Bad, båt- och kanotliv, jakt och fiske samt 

promenader utmed öppna vattenspeglar lockar många människor. Arbetet för att på lämpliga platser 

kanalisera och underlätta besök av vattenmiljöerna bör fortsätta genom åtgärder såsom stigar, broar, 

bryggor och information. Vid nybyggnation kan anläggning av vattenmiljöer med fördel samordnas med 

dagvattenhanteringen. Att promenera runt dammen blir då en naturlig vardagsrunda med vackra vyer 

och naturupplevelser. Att anlägga skog eller skogsdungar i anslutning till dammen ger större variation 

och ökat rekreationsvärde. I jordbrukslandskapet utgör vattendragen en viktig grönblå infrastruktur för 

vilda växter och djur, men också för människor om vissa tillgänglighetsanpassningar planeras och 

genomförs. Inte minst i närheten av tätorter kan skapande av promenadstråk utmed vatten skapa stora 

mervärden. 

Förbättringar och underhåll av befintliga anläggningar 

Parallellt med att nya vattenvårdsprojekt växer fram finns det skäl till att även fortsättningsvis se till att 

tidigare genomförda vattenvårdsåtgärder är väl fungerande. Det kan exempelvis handla om skötsel och 

underhåll för att upprätthålla god funktion i anläggningen. Arbetet kan också innebära utveckling och 

förbättringar av anläggningarna. Exempelvis förbättring av utloppskonstruktioner för ökad kapacitet till 

flödesdämpning, skapa förutsättningar för bete eller med anpassade åtgärder aktivt gynna, eller etablera, 

vissa arter eller organismgrupper. 
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Vattenvård och planering 

Vattenvårdsåtgärder kräver ofta plats i landskapet och för att miljönyttan ska bli hög gäller det att 

åtgärder placeras på lämpliga platser. För att vattenvårdsarbetet ska kunna beaktas behöver man i ett 

tidigt skede vara aktiv i kommunernas planeringsprocess. Vattenråden bör i detta sammanhang kunna 

bidra med övergripande underlag för vattenplaneringen på avrinningsområdesnivå och ge stöd för 

motsvarande arbeten i berörda kommuner i samband med den kommunala översiktsplaneringen och 

VA-planer. Att samarbeta inom avrinningsområdet är även ur denna synvinkel önskvärt då avrinningen 

från en kommun kan skapa problem med översvämningar i en annan kommun. Men även det omvända 

kan gälla då åtgärder i en kommun ger bättre vattenkvalitet i angränsande kommuner nedströms.  

Nya åtgärder och lösningar 

Det bör finnas en öppenhet att ta in ny kunskap, förslag på nya åtgärdstyper och nya arbetssätt. Målet 

för åtgärdsarbetet bör hela tiden vara att åstadkomma god miljönytta på ett kostnadseffektivt sätt.  

Uppföljning av miljöeffekter och miljönytta 

Uppföljning av vattenkvalitet genomförs inom vattenrådets samordnade vattenkontrollprogram. I vissa 

fall finns skäl att genomföra undersökningar och uppföljning av olika genomförda eller planerade 

vattenvårdsåtgärder. Detta kan gälla både vatten- och sedimentkemi, biologiska undersökningar och 

hydrologiska mätningar. När sådana undersökningar blir aktuella bör de om möjligt samordnas med 

verksamheten i det övergripande vattenkontrollprogrammet. 

De genomförda åtgärdernas miljönytta bör fortsatt dokumenteras och kvantifieras. Detta kan göras med 

olika typer av inventeringar, undersökningar och modelleringar. Omfattningen av sådana studier får 

styras av resurser och betydelsen för ett effektivt åtgärdsarbete. De uppföljningsstudier som hittills 

genomförts inom de olika Västskånska våtmarksprojekten bedöms ha haft stor betydelse för kunskapen 

om hur anläggningarna fungerar avseende näringsämnesreduktion och betydelse för biologisk mångfald. 

Studierna har sannolikt också haft betydelse för utformning av miljöstöden. 

Utredningar och undersökningar 

Vattenvårdsprogram Kävlingeån bör ha möjlighet att undersöka och belysa frågeställningar om vatten-

kvalitet, vattenvårdsåtgärder och andra vattenrelaterade miljöfrågor som kan ha väsentlig betydelse för 

vattenvårdsprogrammets genomförande eller effektivitet. Utredningar genomförda inom ramen för 

Kävlingeåprojektet, exempelvis avseende utbredningen av historiska våtmarker och bedömningar av 

vilka förutsättningar som finns för att restaurera dessa, har gett en mycket värdefull kunskap för det 

fortsatta åtgärdsarbetet.  

Utredningar bör i första hand finansieras med externa medel. Ökad samverkan med högskolor, 

universitet och statliga verk bör eftersträvas. 

Information och dialog 

Informationsspridningen och undervisningen (utbildning av skolungdomar, vattendragsvandringar, 

föreläsningar, informationskampanjer m.m.) betalar sig på kort sikt, genom att nå ut till intressenter, och 

på lång sikt genom att kommande vuxengenerationer har kunskapen om vattnets värden med sig i 

yrkeslivet. Intresset för vattenmiljöer och användning av vattenmiljöerna i undervisningen på alla nivåer 

från förskola till högskola bör därför stimuleras. Förståelsen för vattenmiljöernas funktion och värde är 

troligen av avgörande betydelse för att vi som människor ska ha incitament och kunskap att skapa 

framtidens hållbara vatten. För att öka informationen och även nå en intresserad allmänhet och olika 

intresseorganisationer bör nya former för kommunaktion prövas, såsom olika digitala plattsformar.  

Utöver nämnda former för kommunikation är det vattenrådets mål att åtgärdsarbetet ska drivas fram i 

dialog med berörda markägare, brukare, dikningsföretag och andra aktörer. Den modell för 

dialogprojekt i så kallade fokusområden som tillämpats i olika delavrinningsområden har varit mycket 

uppskattad lokalt och bör fortsätta och utvecklas. 
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Vattenvårdsarbetet i Kävlingeån påbörjades redan 1995, för snart 25 år sedan. 

Kävlingeåprojektet var, efter systerprojektet i Höje å, det första större våtmarksprojektet 

i Sverige där man arbetade utifrån ett avrinningsområdesperspektiv och där flera 

kommuner samverkade över de administrativa gränserna. Avgörande för projektets 

framgång har varit engagerade politiker och tjänstemän i de medverkande kommunerna, 

som arbetar långsiktigt för att förbättra vattenkvaliteten och minska näringsläckaget till 

havet. Även de intresserade markägarna har varit en förutsättning, samt samarbete med 

engagerade konsulter och Länsstyrelsen. Det nuvarande åtgärdsarbetet vilar på ett 

samarbetsavtal mellan sju kommuner. Avtalet löper ut 2021. 

Goda resultat har kunnat uppvisas genom åren, vilket minskat övergödning, bidragit till 

ökad biologisk mångfald fler rekreationsmiljöer och även ökat landskapets vatten-

hållande förmåga. Receptet har här varit att arbetet i vattenvårdsprojekt och i vattenråd 

bedrivits samordnat, systematiskt och effektivt under lång tid. Hittills har arbetet till 

exempel resulterat i cirka 500 hektar våtmarksyta och ett stort antal andra åtgärder såsom 

meandring av vattendrag samt fiskevårds- och rekreationsåtgärder.  

Den stora satsningen på uppföljning av åtgärdernas miljöeffekterresultat, som genom-

förts i Kävlingeå- och Höjeåprojekten, har gett en omfattande kunskap om främst 

anlagda våtmarker och deras ekosystemtjänster, som saknar motstycke i Sverige. 

Vid utvärderingar av kostnadseffektivitet har anläggning av dammar och våtmarker visat 

sig tillhöra de mest ekonomiska i fråga om att minska mängden näringsämnen i våra 

vatten. Nyttan är normalt tydligt större än kostnaderna. Genom våtmarkernas multifunk-

tionalitet bidrar anläggningarna, förutom med vattenrening, också med flera andra 

ekosystemtjänster. Till dessa hör ökad tillgång på rekreationsmiljöer, förbättrad 

vattenhushållning, som ökar förutsättningarna för bevattning och grundvattenbildning 

samt minskar flödesvariationer och erosionsproblem. Till detta kommer nyttan för 

biologisk mångfald, där genomförda inventeringar och rapporterade observationer visar 

att vattenanläggningarna regionalt kan ha betydande positiv inverkan på många arter och 

organismgrupper. Reningseffekten av genomförda åtgärder beräknas uppgå till 150 ton 

kväve och 5 ton fosfor per år. Att utveckla och värna miljöerna i och vid vattendragen 

har en särskild betydelse i jordbrukslandskapet, då dessa skapar en blågrön infrastruktur 

som ger spridningsmöjligheter för djur och växter. 

Vattenfrågorna kommer allt mer i fokus i samhällsplaneringen. Ett förändrat klimat ökar 

behovet av vattenhushållning. Mer vatten måste kvarhållas i landskapet för grundvatten-

bildning och för att klara vattenförsörjningen under torrperioder. Vattenmagasin behövs 

i landskapet för att minska översvämningsrisker. I tätortsnära områden bör samordning 

ske med hanteringen av dagvatten och behovet av bra rekreationsmiljöer.  

I Kävlingeån, med råvattentäkten Vombsjön centralt i avrinningsområden, är tillgång på 

tillräckligt med vatten av god kvalitet en grundläggande förutsättning för samhällets 

fortsatta utveckling i sydvästra Skåne. Med rätt vattenvårdsåtgärd på rätt plats kommer 

arbetet därtill ha stor betydelse för att minska övergödningsproblematik och förbättra 

förutsättningarna för biologisk mångfald. 

Allt detta pekar på att incitamenten för fortsatt vattenvårdsarbete efter 2021 är mycket 

stora.  
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Trots genomförda åtgärder är målet att nå god status till 2027 enligt vattendirektivet 

långt ifrån uppnått. På grund av ett mycket otillfredsställande utgångsläge kvarstår 

problemen med övergödning och fysisk påverkan i stor utsträckning i avrinnings-

området. Enligt Naturvårdsverkets utredning 2019 kommer inget av miljömålen Ingen 

övergödning, Myllrande våtmarker, Levande sjöar och vattendrag, Hav i balans, Ett rikt växt- och 

djurliv eller Grundvatten av god kvalitet vara uppnådda år 2020.  

Att driva vattenvårdsarbetet för Kävlingeån som ett kommungemensamt samarbets-

projekt har många fördelar. Den främsta är att vattenmiljöproblemen inte följer 

kommungränserna. I detta sammanhang är avrinningsområden en helt naturlig grund för 

avgränsningar. För Kävlingeån bedöms ett sådant arbetssätt också vara billigare, 

effektivare och ge större möjligheter till samverkan och informationsspridning. 

Inarbetade rutiner och fungerande system för ekonomihantering, redovisning och 

besluts- och delegationsordningar finns på plats.  

De lokala drivkrafterna för att driva arbetet är stora, då man konkret ser grundläggande 

behov för medborgarna av rent vatten och goda vattenmiljöer som kan användas för 

dricksvatten, bad, fiske och friluftsliv. Tillgång till vatten synes också vara ett växande 

behov inom jordbruket och kontroll över vattenflöden är nödvändigt för att minska 

skaderisker på infrastruktur och bebyggelse. De lokala åtgärdsbehoven backas upp av 

EU:s ramdirektiv för vatten som också ställer krav på förbättringar, liksom Sveriges 

miljömål, och överenskomna globala miljömål. Det är tydligt att förbättringsarbetet 

kräver långsiktiga åtgärder. Den breda uppbackningen av vattenvårdsarbetet på olika 

nivåer ger förutsättningar fortsatta externa stöd för genomförandet.  

Med bakgrund i de vattenvårdsfrågor som ska lösas, och de erfarenheter och administ-

rativa förutsättningar som finns, föreslås att de berörda kommunerna fortsätter att 

samarbeta kring vattenvårdsåtgärder i Kävlingeån även efter 2021. Vattenrådet föreslås 

fortsatt ha en samordnande roll, eftersom detta bedöms vara det effektivaste sättet att 

hantera vattenvårdsfrågorna inom avrinningsområdet. Arbetet bör samordnas och 

integreras i arbetet med den kommunala fysiska planeringen och ingå i översiktsplaner 

och VA-planer. Praktiskt innebär det att arbeta vidare med åtgärder som förbättrar 

vattenkvalitet och gynnar biologisk mångfald, men också med åtgärder som förbättrar 

förutsättningar för rekreation, dämpar flöden, förbättrar bevattningsmöjligheter i 

jordbruket och ökar grundvattenbildningen.  

Även formerna för det mellankommunala arbetet baserat på flerårigt samarbetsavtal 

föreslås fortsätta, liksom finansieringen som innebär att kommunala medel växlas upp 

med tillgängliga externa medel, främst olika statliga bidrag. Kommuner och vattenråd 

ska verka för en ökad statlig finansiering. Tidsmässigt föreslås fortsatt synkronisering 

med vattenförvaltningens sexårscykler. Nytt samarbetsavtal mellan kommunerna bör 

därför minst omfatta perioden 2022-2027. För att vattenvårdsarbetet ska kunna fortsätta 

med kontinuitet efter 2021 krävs troligen att ett förnyat vattenvårdsprogram och 

samarbetsavtal tas fram under 2020 så att beslut kan tas av berörda kommuner 2021. 

Våtmark i Kävlinge kommun vid Lödde å. 
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Denna rapport är tänkt som ett underlag inför beslut i kommuner och vattenråd rörande 

fortsatt samordnat vattenvårdsarbete inom Kävlingeåns vattenråd efter 2021. Framta-

gandet av underlaget har samordnats med motvarande för Höje å vattenråd och viss 

mån även med Segeåns vattenråd. 

Arbetet med samordnat åtgärdsarbete i Kävlingeån börjande 1995. Arbetet drevs då av 

nio kommuner under namnet Kävlingeåprojektet. Sedan 2012 drivs vattenvårdsarbetet 

under namnet Vattenvårdsprogram Kävlingeån i regi av Kävlingeåns vattenråd. 

Vattenvårdsarbetet är en av tre verksamhetsgrenar för vattenrådet (se vidare nedan). 

Utförlig information om Vattenvårdsprogram Kävlingeån och Kävlingeåprojektet finns 
på vattenrådets hemsida: www.kavlingean.se och på www.kavlingeaprojektet.se. 

För att vattenvårdsarbetet ska kunna fortsätta med kontinuitet efter 2021 krävs troligen 
att ett förnyat vattenvårdsprogram och samarbetsavtal (se nedan) tas fram under 2020 så 
att beslut kan tas av berörda kommuner 2021.  

Kävlingeåns vattenråd startade 2012. Syftet med vattenrådet är att samla arbetet med 

vattenvård och vattenkontroll i en organisation. Vattenrådet ska också svara upp mot de 

lokala behov som finns inom den svenska vattenförvaltningen och i detta kunna fungera 

som samråds- och remissorgan gentemot vattenmyndigheten. Vattenvårdsarbetet är 

sålunda bara en del av verksamheten inom vattenrådet. Denna del arbetar efter den plan 

som benämns Vattenvårdsprogram Kävlingeån. Bakom detta program står de sju 

kommunerna Eslövs, Hörby, Höör, Kävlinge, Lomma, Lund och Sjöbo. I vattenrådet 

ingår även Tomelilla kommun och representanter för areella näringar/markägare, 

dikningsföretagen i Kävlingeån, företag/industrier, Sydvatten, ideella naturvården och 

fiskevården.  

Vattenvårdsarbetets organisation, finansiering och inriktning vilar på ett samarbetsavtal 

mellan kommunerna (se nedan). 

Kävlingeåns vattenråd med verksamhetsgrenar. Delarna vattenvård med tillhörande samarbetsavtal, som 

denna utredning berör, är markerade med röda ramar. 

Ett samarbetsavtal har tecknats om vattenvårdsåtgärder inom Kävlingeåns avrinnings-

område mellan sju kommuner; Eslövs, Hörby, Höör, Kävlinge, Lomma, Lund och 

Sjöbo. Avtalsperioden är 2012-2021. I avtalet beskrivs målsättningarna för vattenvårds-

arbetet och vilka åtgärdstyper som ska tillämpas. Vidare redovisas finansiering, både 

extern och kommunal, och den kommunala fördelningen som främst baseras på areal 

inom avrinningsområdet och befolkningstäthet (som ett mått på skatteunderlag). I 

avtalet beskrivs också hur förvaltning av medel ska skötas och hur arbetet ska organi-

seras och styras. Beträffande avtalstid står att avtalet ”… kan förlängas med en sexårsperiod, 

2022-2027, om samtliga kommuner som avtalet omfattar samtycker till detta senast i december 

2020.” Avtalet finns bilagt denna rapport i sin helhet (Bilaga 2). 

2696 ( 2864 )



 

Förutsättningarna för vattenvårdsarbetet under 2020-talet är att det fortfarande återstår 

mycket att göra för att närma sig tidigare beslutade miljömål. Samtidigt förväntas 

befolkningen att öka och klimatförändringar ge längre torrperioder och intensivare regn. 

Anläggning av våtmarker, sjörestaureringar och andra vattenvårdande åtgärder kan 

förbättra situationen samtidigt som jordbruket kan gynnas med fördröjd vattenavrinning 

och bevattningsmöjligheter. Om arbetet avstannar kan negativa effekter väntas för 

jordbruk, biologisk mångfald och viktiga samhällsfunktioner. Exempelvis riskerar 

skördarna bli lägre, kostnader för översvämningar öka och insekts- och fågelfaunan 

minska. Behov av vattenvårdsåtgärder behandlas även under Varför fortsatt 

vattenvårdsarbete. 

Externa medel har funnits att tillgå från det att åtgärdsarbetet inleddes i Kävlingeån. 

Sannolikt kommer det att även framöver finnas statliga stöd för vattenvårdsåtgärder i 

jordbrukslandskapet. Idag erhåller projekten externa medel som administreras ut via 

Länsstyrelsen men som organiseras övergripande av andra myndigheter. Exempel är 

Naturvårdsverkets LONA, Jordbruksverkets LBU och Havs- och vattenmyndighetens 

LOVA och Havs- och vattenmiljöanslag. Beslut om stödsystem med längre fram-

förhållning saknas för tillfället, men en ny programperiod för Landsbygdsprogrammet 

(LBU) kan återkomma. Den flexibilitet avseende finansieringsformer som hittills 

kännetecknat vattenvårdsprojektet kommer att vara nödvändig även i fortsättningen. För 

att erhålla extern statlig finansiering kommer det troligen även framöver vara nödvändigt 

att skjuta till viss egen medfinansiering. Hittills har sådan medfinansiering oftast legat på 

50 procent av projektens totala kostnader. Statliga stöd för vissa enskilda projekt har 

dock i några fall närmat sig 100% finansiering, och en ökad grad statlig finansiering 

bedöms både rimlig och nödvändig. Projektens uppbyggnad med flera samarbetande 

kommuner inom respektive avrinningsområde har inverkat positivt på tilldelningen av 

externa medel. 

Vattenvårdsprojektens verksamhet skapar arbetstillfällen i närområdet för entreprenörer, 

konsulter och tjänstemän som engageras. Ekonomiskt sett cirkulerar de kommunala 

medel som projekten omsätter inom medlemskommunerna samtidigt som betydande 

externa medel förstärker ekonomin. Cirka 60 % av insatta medel beräknas gå direkt till 

anläggningsarbeten som skapar lokala arbetstillfällen. Vattenvårdsprojekten kan i detta 

sammanhang ses som långsiktiga infrastrukturprojekt. I flera kommuner kan dessa 

projekt också ses som viktigt kommunalt engagemang för landsbygden. 

På lång sikt skapar investeringarna i förbättrad vattenmiljö positiva effekter för samhället 

och branscher inom områdena turism, 

fiske, boendemiljöer och jordbruk. 

Projektens bidrag till allmänt ökad med-

vetenhet om vattenmiljöer och vattenvård 

är svårare att värdera men får ses som en 

positiv investering. Flera av de skapade 

vattenmiljöerna används i undervisnings-

verksamhet från förskolor till högskola. 

Flera universitets- och högskolestudenter 

har genom åren använt projekten som 
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studieobjekt i olika examens- och högskolearbeten och denna verksamhet fortsätter idag. 

Det vattenvårdsarbete som bedrivits i Kävlingeån ses ofta som förebild. Detta var ett av 

skälen till att Kävlingeåns vattenråd erhöll utmärkelsen Sjöstjärnan som första pristagare 

2015. Bakom Sjöstjärnan står Havs- och vattenmyndigheten, LRF och Sveriges 

kommuner och landsting (SKL). Det sätt på vilket vattenråden arbetar där avrinnings-

områdena utgör utgångspunkten är fortfarande inte självklart men samtidigt den riktning 

som vattenvårdsarbetet strävar efter.  

Den kontinuitet och erfarenhet som projekten står för är därför av betydelse även för 

andra projekt som ännu inte startat eller som är i uppstartfasen. Det arbete som politi-

ker, tjänstemän och konsulter lagt på att visa projekten på plats och genom att åka runt 

till andra vattenorganisationer och kommuner för att sprida information om vattenvårds-

projekten har varit efterfrågat och intresset för sådant kommer troligen att kvarstå. 

Till följd av att uppsatta miljömål inte är uppnådda kommer det att finnas ett fortsatt 

behov av att genomföra fysiska åtgärder. Nedan beskrivs, med avseende på typ, 

miljönytta och genomförbarhet, några av de typer av åtgärder som bedöms behöva 

genomföras framöver. 

Anläggning och restaurering av våtmarker och dammar bedöms även fortsatt vara 

åtgärdstyper som ger stor miljönytta på ett kostnadseffektivt sätt. Beroende på förutsätt-

ningar kan huvudsyftet vara vattenrening, biologisk mångfald eller flödesdämpning men 

oftast kan multifunktionalitet uppnås. Inom projektet finns idag en stor  kunskap om 

avrinningsområdena avseende förutsättningar för anläggning av våtmarker och dammar. 

Sjöarna inom avrinningsområdet har fram till de senaste åren ägnats ganska liten 

uppmärksamhet, trots att även dessa vattenmiljöer är tydligt påverkade av näringsämnen 

och regleringar med ändrade biologiska förhållanden som följd. De sjöar som är 

statusklassade i vattenförvaltningen uppnår inte god status. Åtgärder som kan 

genomföras för att förbättra situationen är att minska extern näringsbelastning och se 

över vattenreglering samt förutsättningarna för biologiska åtgärder, såsom reducering av 

vitfisk. Målsättningen är normalt att minska växtplanktonblomningar och erhålla klarare 

vatten. För avrinningsområdets största sjö, Vombsjön, pågår nu en omfattande 

undersöknings- och utredningsverksamhet. Detta arbete kommer sannolikt att resultera i 

förslag på ett stort batteri av åtgärder för att förbättra vattenkvaliteten i sjön. 

Översyn och prövningar av vandringshinder vid vattenkraftverk sker nu organiserat över 
hela landet. Mark- och miljööverdomstolen beslutade i oktober 2019 att kraftverken i 
Kävlingeån får finnas kvar men att fiskvägar ska anläggas vid alla tre kraftverken inom 
fem år. Arbete har genomförts inom vattenvårdsprojekten för att bygga bort 
vandringshinder i mindre vattendrag och detta arbete föreslås fortsätta. Underlag för 
arbetet finns i tidigare genomförda inventeringar. 

Utrymmet för biologisk mångfald är inom vissa delar av landskapet kraftigt begränsat 
genom intensiv användning av mark för främst jordbruk, vägar och urbana miljöer. 
Biologisk mångfald är att betrakta som en försäkring inför framtiden att ekosystemen 
ska kunna fortsätta leverera de ekosystemtjänster vi är beroende av även i ett förändrat 
klimat. Dränering och torrläggning av landskapet har påverkat förutsättningarna för 
vattenberoende organismer särskilt hårt. 
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Illustration av förhållan-

den efter åtgärdade 

vandringshinder i 

Sularpsbäcken, 

Vattenvårdsprogram 

Kävlingeån. 

 

Åtgärdsarbete bör därför fortsätta att bedrivas för att återskapa kvalitativt goda 

våtmarks- och vattenmiljöer. Arbetet bör vara brett och omfatta allt från rinnande 

vatten, grundvattenförsörjda småvatten till stora hävdade våtmarksområden. En 

variation av vattenmiljöer behövs för att gynna till exempel undanträngda groddjur, 

ryggradslösa djur, vattenväxter och våtmarksfåglar. I detta arbete ingår också att gynna 

fisk, som tydligt överlappar åtgärder av vandringshinder. I jordbrukslandskapet utgör 

vattendragen en viktig grönblå infrastruktur för de vilda växterna och djuren, med 

spridningsvägar och skydd. Att utveckla och värna dessa miljöer har därför en särskild 

betydelse i detta landskap. 

Med ökat utnyttjande av landskapet för bebyggelse och infrastruktur och behov av 

effektiv odling med minskad miljöpåverkan krävs en hållbar vattenhantering som 

innebär både flödesdämpning och vattenmagasinering. Kvarhållande av vatten i 

landskapet på strategiska platser bidrar också till ökad grundvattenbildning. 

Motiven för nämnda åtgärdstyper blir särskilt starka i ett perspektiv med klimat-

förändringar där scenarierna, och kanske redan förekommande vädersituationer, visar på 

extremare situationer. Sådana innebär både längre torrperioder och mer intensiva 

nederbörds- och högflödessituationer, med risk för bland annat översvämningar som 

följd. 

För att bättre klara en sådan utveckling bör landskapet rustas med möjligheter att reglera 

vattenflöden på platser där det är lämpligt att temporärt hålla vatten i situationer med 

höga flöden. Arbetet bör samordnas med dagvattenhanteringen i tätorter och utmed 

vägar.  

Vatten behöver också lagras i bevattningsdammar för att tillgodose behovet inom 
växtodlingen. Genom att ta vatten från anlagda dammar minskar behovet att ta vatten 
från grundvatten eller från vattendragen sommartid, vilket kan innebära ansträngda 
förhållanden för bottenfauna och fisk. Med bra vattentillgång kan odlingen bedrivas mer 
effektivt och växtnäringsläckaget minska. De största läckagen sker ofta efter torra 
somrar när grödorna växt dåligt och haft ett lågt upptag av näringsämnen. 

Invallning för temporär 
översvämning, exempel från 
Skottland. 
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Precis som andra vattenvårdsåtgärder bör 

här behandlade åtgärder designas så att 

multifunktionalitet uppnås. Flödes-

dämpande anläggningar och bevattnings-

dammar kan rätt utformade även förbättra 

vattenkvalitet, minska erosion, gynna 

biologisk mångfald, skapa nya rekrea-

tionsmiljöer och öka grundvattenbildning.  

Med ett landskap där många åtgärder syftat 

till att avleda vatten så effektivt och snabbt 

som möjligt har också möjligheterna till 

grundvattenbildning minskat. Samtidigt har i 

vissa områden vattenuttagen för dricksvatten och bevattning ökat. Stora avvikelser med 

nivåer under normala förhållanden har under senare år uppträtt i både små och stora 

grundvattenmagasin. Vattenvårdsåtgärder som genomförs bör i ökad grad beakta och 

om möjligt anpassas så att förutsättningar för grundvattenbildning förbättras. Forskning 

om detta pågår och kontakter med SGU och andra institutioner bör ske för samordning 

och samråd. 

Vattenmiljöer har allmänt stor dragningskraft på människor och närhet eller utsikt över 

vatten innebär därför ofta attraktiva miljöer för rekreation och friluftsliv och ibland 

också högre huspriser. Bad, båt- och kanotliv, jakt och fiske samt promenader utmed 

öppna vattenspeglar lockar många människor. Arbetet för att på lämpliga platser 

kanalisera och underlätta besök av vattenmiljöerna bör fortsätta genom åtgärder såsom 

stigar, broar, bryggor och information. Vid nybyggnation kan anläggning av vatten-

miljöer med fördel samordnas med dagvattenhanteringen. Att promenera runt dammen 

blir då en naturlig vardagsrunda med vackra vyer och naturupplevelser. Att anlägga skog 

eller skogsdungar i anslutning till dammen ger större variation och ökat rekreationsvärde. 

I jordbrukslandskapet utgör vattendragen en viktig grönblå infrastruktur för vilda växter 

och djur men också för människor. I närheten av tätorter kan rekreationsvärdet vara 

påtagligt, där en promenad längs ett vattendrag kantat av träd och buskar upplevs 

mycket positivt. 

Vattenvårdsåtgärder kräver ofta plats i landskapet och för att miljönyttan ska bli hög 

gäller det att åtgärder placeras på lämpliga platser. För att vattenvårdsarbetet ska kunna 

beaktas behöver detta in i planeringen. Vattenråden bör i sammanhanget kunna bidra 

med övergripande underlag för vattenplaneringen på avrinningsområdesnivå och ge stöd 

för motsvarande arbeten i berörda kommuner i samband med till exempel den 

kommunala översiktsplaneringen och VA-planer. 

Öppenhet bör finnas för att ta in ny kunskap, förslag på nya åtgärdstyper och nya arbets-

sätt. Målet för åtgärdsarbetet bör hela tiden vara att åstadkomma god miljönytta på ett 

kostnadseffektivt sätt.  

Informationsspridningen och undervisningen (utbildning av skolungdomar, vattendrags-

vandringar, föreläsningar, informationskampanjer m.m.) betalar sig på kort sikt, genom 

att nå ut till intressenter, och på lång sikt genom att kommande vuxengenerationer har 

kunskapen om vattnets värden med sig i yrkeslivet. Intresset för vattenmiljöer och 

användning av vattenmiljöerna i undervisningen på alla nivåer från förskola till högskola 

bör därför stimuleras. Förståelsen för vattenmiljöernas funktion och värde är troligen av 

Bevattningsdammar kan bidra med effektiv 

odling och minskat näringsläckage samtidigt 

som flera andra miljönyttor kan skapas. 

Damm, Eslövs kommun. 
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avgörande betydelse för att vi som människor ska ha incitament och kunskap för att 

skapa framtidens hållbara vatten.  

I Kävlingeåns avrinningsområden finns i vattenrådet en etablerad organisation med 

direkt förankring i tidigare vattenvårdsförbund (med anor sedan 1950-talet) och 

vattenvårdsprojekt. Kunskapen om avrinningsområdet och erfarenhet för att leda, 

organisera och genomföra åtgärdsprojekt är därför mycket omfattande. Fungerande 

system för ekonomihantering, redovisning och besluts- och delegationsordningar finns 

på plats. Vattenrådet är också den organisationsform som det svenska 

vattenförvaltningsarbetet (för att uppnå målen i EU:s ramdirektiv) rekommenderar. 

Rekommendationen är därför att låta vattenrådet kvarstå för att driva det fortsatta 

samordnade vattenvårdsarbetet inom Kävlingeåns avrinningsområde. 

Även formerna för finansiering av vattenvårdsverksamheten föreslås ligga kvar, vilket 

innebär att kommunerna står för en basfinansiering. De kommunala anslagen växlas 

sedan upp genom sökande av olika typer av statliga stöd. Uppväxlingen gör att en satsad 

kommunal skattekrona i praktiken blir värd ungefär två kronor i slutänden. Många 

statliga stöd kräver en motfinansiering varför den kommunala grundfinansieringen är 

både en nödvändighet och en framgångsfaktor för att kunna erhålla statlig finansiering.  

Rekommendationen är att finansieringen av åtgärderna baserat på både kommunala och 

externa medel kvarstår samtidigt som kommuner och vattenråd verkar för ökad statlig 

finansiering.  

Att genomföra våtmarker och vattendragsrestaureringar och andra vattenvårdsåtgärder 

tar ofta lång tid att genomföra. Detta kräver långsiktighet i åtgärdsarbetet, vilket 

kommunerna löst genom att träffa fleråriga samarbetsavtal med varandra (se Bilaga 2). 

Rekommendationen är att träffa nytt, eller alternativt förlängt, samarbetsavtal mellan 

berörda kommuner.  

I samarbetsavtalen regleras de ingående kommunernas årliga anslag. Dessa har hittills 

baserats på faktorer som areal inom avrinningsområdet, andel jordbruksmark och 

befolkningstäthet (skatteunderlag). Samma principer rekommenderas för det fortsatta 

vattenvårdsarbetet. Nivån på de sammanlagda kommunala anslagen ses över med 

hänsyn till vilka externa stöd som kan erhållas och vilken årlig åtgärdsvolym som 

bedöms vara behövlig, hanterbar och rimlig. 

Vattenvårdsarbetet har under senare tid varit synkroniserat med vattenförvaltningens 

sexårscykler (2009-2015, 2016-2021). Det förefaller naturligt att en fortsättning av 

åtgärdsarbetet tidsmässigt samordnas med vattenförvaltningens sista (som den beskrivs i 

nuläget) sexårscykel 2022-2027. Det bedöms också som lämpligt att sexårsperioden delas 

i två etapper; 2022-2024 och 2025-2027. Vid etappskiftet ges utrymme för utvärdering 

och möjligheter till justeringar av arbetet. Vid nytt eller förlängt samarbetsavtal är det 

lämpligt att möjligheterna till förlängning av arbetet efter 2027 hanteras. 
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Drivkrafterna för vattenvårdsarbete utgår ofta från människans behov och önskemål om 

rent vatten och att vattenmiljöerna ska kunna användas för bad, fiske och annat friluftliv. 

Frågorna om vattenkvalitet, vattenhushållning, torka och översvämning samt biologisk 

mångfald är idag högre upp på agendan än någonsin tidigare. Rent vatten är också vårt 

viktigaste livsmedel. Centralt i det sammanhanget är naturligtvis avrinningsområdets 

största sjö, Vombsjön, tillika råvattentäkt för Sydvattens anläggning för dricksvatten-

produktion vid Vombverket. Vatten är också nödvändigt för till exempel all biologisk 

produktion i jord- och skogsbruk. Vattenmiljöerna har också ett egenvärde då de är 

hemvist för många vilda växter och djur.  

Behovet av rent vatten och det ansvar som människan åtagit sig i dessa frågor har 

resulterat i omfattande miljölagstiftning men också ett stort antal politiskt förankrade 

överenskommelser och målsättningar (till exempel EU:s vattendirektiv och svenska 

miljömål - se nedan). Dessa mål berör och ger motiv för det lokala vattenvårdsarbete 

som bedrivs inom vattenråden idag. De lokala drivkrafterna förstärker kravet på 

åtgärder, och bör vara styrande för hur åtgärdsarbetet utformas.  

Tillgång på tillräckligt med vatten av god kvalitet är en grundläggande förutsättning för 

samhällets fortsatta utveckling i sydvästra Skåne. Behovet av fortsatta 

vattenvårdsåtgärder är därför stort även efter 2021. Med ökat utnyttjande av landskapet 

för bebyggelse och infrastruktur och behov av effektiv odling med minskad 

miljöpåverkan krävs en hållbar vattenhantering som innebär både flödesdämpning och 

vattenmagasinering. Kvarhållande av vatten i landskapet på strategiska platser bidrar 

också till ökad grundvattenbildning.  

Motiven och drivkrafterna för det lokala vattenvårdsarbetet blir särskilt starka i ett 

perspektiv med klimatförändringar där scenarierna, och kanske redan förekommande 

vädersituationer, visar på extremare situationer med längre torrperioder och mer 

intensiva nederbörds- och högflödessituationer med översvämningar som följd.  

Förutsättningarna för vattenvårdsarbetet under 2020-talet är att det återstår mycket att 

göra för att närma sig miljömål och lokala behov. Anläggning av våtmarker, sjörestaure-

ringar och andra vattenvårdande åtgärder kan förbättra situationen, samtidigt som 

jordbruket gynnas med fördröjd vattenavrinning och bevattningsmöjligheter.  

EU:s vattendirektiv (ramdirektiv för vatten) som antogs 2000 syftar till att skydda och 

förbättra alla vatten inom EU. I Sverige tillämpas direktivet främst genom Vattenförvalt-

ningsförordningen (2004), som anger hur den svenska vattenförvaltningen ska bedrivas. 

Kompletteringar finns bland annat i EU:s översvämningsdirektiv (med svensk 

tillämpning i Översvämningsförordningen). Kävlingeån ingår i Södra Östersjöns 

vattendistrikt, vars vattenmyndighet har sitt huvudsäte i Kalmar. 

Åtgärdsarbetets etapper har under 2010-talet varit tidsmässigt synkroniserade med det 

svenska vattenförvaltningsarbetet, vilket drivs i sexårscykler. Den första beslutsom-

gången genomfördes 2009 och följdes upp med en liknande 2015, men där de faktiska 

besluten från vattenmyndigheten om uppdaterade miljökvalitetsnormer kom först i 

början av 2017. 2021 kommer en ny avstämning att ske. Senast 2027 är det tänkt att 

uppsatta mål ska ha infriats. Vad som händer efter 2027 diskuteras på högsta nivå i EU 

och kommer att behandlas inom ramen för den planerade revideringen av vatten-

direktivet.  
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Målet med vattendirektivet är att uppnå god status i alla vattenförekomster. I de drygt 20 

ytvattenförekomster som identifierats i Kävlingesåns avrinningsområde är det endast en 

som uppnår god ekologisk status (Djurrödsbäcken på Linderödsåsen). Övriga är klassade 

med måttlig, otillfredsställande eller dålig status. Lommabukten i Öresund, där 

Kävlingeån mynnar, är klassad som måttlig status. För att uppnå god status behöver 

bland annat näringsämnesbelastningen på vattenmiljöerna minska och de hydromor-

fologiska förhållandena förbättras. 

Länderna kring Östersjön, Öresund och Kattegatt samarbetar inom HELCOM och 

aktionsplanen för Östersjöns miljö - BSAP (Baltic Sea Action Plan). Planen har varit att 

uppnå målen om god ekologisk status till 2021. Mycket har hänt men målen kommer 

inte att nås. Medlemsstaterna har därför beslutat om en uppdatering av BSAP för 

perioden efter 2021. Detta arbete pågår. Observera att Östersjön i detta sammanhang 

även omfattar Öresund och dess tillrinningsområden, till exempel Kävlingeån.  

Sveriges riksdag fattade 1999 beslut om miljökvalitetsmål. Dessa är till antalet 16 stycken 

och många berör våra vattenmiljöer. Exempel är målen:  

 Ingen övergödning 

 Myllrande våtmarker 

 Levande sjöar och vattendrag  

 Hav i balans 

 Ett rikt växt- och djurliv 

 Grundvatten av god kvalitet 

I Naturvårdsverkets senaste utvärderingar (fördjupad utvärdering januari 2019 och årlig 

uppföljning mars 2019) konstateras att inget av de nämnda miljömålen kommer att 

uppnås till 2020. Detta gäller både nationellt och regionalt för Skåne (2018). Inom vissa 

miljöområden kan förbättringar ses men åtgärdsbehovet är fortfarande mycket stort. 

Under de senaste åren används allt oftare begreppet ekosystemtjänster. Med detta menas 

alla produkter och tjänster som naturens ekosystem ger oss människor och som bidrar 

till vår välfärd och livskvalitet. Ekosystemtjänster ska förvaltas och utvecklas för att 

tillgodose mänskliga behov och önskemål. Arbetet med ekosystemtjänster utgör numera 

så kallade etappmål inom det svenska miljömålssystemet (se ovan) och kan ses som 

verktyg för att uppnå målen. Hur mycket ekosystemtjänster som människan kan ta del av 

kan påverkas genom aktiva åtgärder. Att förbättra vattenkvalitet, minska översvämnings-

risker och gynna biologisk mångfald genom att återskapa våtmarker och genomföra 

restaureringar av vattendrag ligger därför helt i linje med de intentioner som finns inom 

detta område. 

För miljö- och vattenvårdsarbetet finns också en global dimension. FN:s Agenda 2030 

omfattar mål för en hållbar utveckling på jorden. I begreppet hållbar utveckling integ-

reras de tre dimensionerna av hållbarhet: social, ekonomisk och miljömässig. Av de 17 

globala miljömålen, med underliggande delmål, är det främst målen 6 Rent vatten och sanitet 

och 15 Ekosystem och biologisk mångfald, som direkt knyter an till vattenrådens arbeten. 

Som delmål ingår bland annat förbättrad vattenkvalitet, skapa hållbar vattenförsörjning 

och återställning av ekosystem såsom våtmarker och sjöar. Arbete för sådan målupp-

fyllelse knyter också an till arbetet med att förebygga effekter av ett förändrat klimat.  

2703 ( 2864 )



 

I 

II 

II 

 

2704 ( 2864 )



 

Att uppnå målen inom vattenförvaltningen till 2021 är i flertalet fall i det närmaste 

omöjligt och det är mycket sannolikt att många av de nuvarande målsättningarna inte 

heller kommer att vara uppnådda 2027. Även om målsättningarna omformuleras 

bedöms att behovet av samordnat vattenvårdsarbete kommer att vara fortsatt stort inom 

överskådlig tid. Fortsatt åtgärdsarbete behövs också för att Sverige ska närma sig målen 

inom Östersjösamarbetet och de av riksdagen uppsatta nationella miljömålen. 

På ett mer konkret och geografiskt näraliggande plan handlar det om att tillgodose 

behoven av rent vatten, trygga vattenförsörjning, minska översvämningsrisker och att 

skapa goda livsmiljöer för människor, djur och växter.  

För att uppnå nämnda förbättringar krävs att näringsämneshalterna i vattendrag, sjöar 

och hav minskar. Samtidigt behövs betydligt fler vattenhållande miljöer och en 

restaurering av kvalitativt goda vattenmiljöer i vattendrag och sjöar för vattenlevande 

djur och växter. Vattenmiljöernas potential för rekreation, undervisning och turism samt 

möjlighet att få ett boende nära vatten, kan användas och utvecklas i stor omfattning. 

Idag är det vattenråden som tar ett samlat ansvar för att arbeta med de aktuella vatten-

vårdsfrågorna och de lokala åtgärdsbehov och miljömål som finns inom Kävlingeåns 

avrinningsområde. Berörda kommuner och vattenrådet har därför tillsvidare en 

avgörande roll för verksamheten. Statliga utredningsarbeten pågår i Vattenförvaltnings-

utredningen och Utredningen om minskad övergödning genom stärkt lokalt åtgärdsarbete. Utred-

ningarna ska lämna sina betänkanden under vintern 2019/2020. Båda utredningarna kan 

påverka hur ansvar, organisation och finansiering ska formas för att underlätta arbetet 

med att uppfylla kraven i EU:s vattendirektiv. Övergödningsutredningen har också fokus 

på miljömålet Ingen övergödning och utpekade delmål i FN:s Agenda 2030. Vad 

utredningarna kommer att föreslå och vilka beslut som kommer ut av detta vet vi inte 

idag, men mycket pekar på att de samarbetsformer och lokala vattenvårdsarbete som 

bedrivs i Kävlingeåns vattenråd idag ses som en förebild.  

 

 

Algblomning, Vombsjöns utlopp. 
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Det samordnade vattenvårdsarbetet inom Kävlingeån har resulterat i lång rad fysiska 

åtgärder i landskapet. Därutöver har arbetet bedrivits genom dialogmöten, framtagande 

av informationsmaterial, uppvaktningar av länsstyrelsen och miljödepartementet med 

mera. Åtgärderna har tidigare beskrivits i olika redovisningar och rapporter, vilka finns 

tillgängliga via vattenrådets och Kävlingeåprojektets hemsidor. Nedan sammanfattas 

genomförda åtgärder kort. 

Arbetet med att anlägga och restaurera dammar och våtmarker har dominerat 

vattenvårdsarbetet. Projekten har omfattat allt från små fosfordammar på cirka 0,1 

hektar till större översvämningsvåtmarker på flera tiotals hektar. Huvudsyftena har oftast 

varit näringsämnesreduktion och för att gynna växt- och djurliv som är beroende av 

olika vattenmiljöer. Ett stort antal dammar anpassade för bevattningsuttag har också 

anlagts. Några mindre vattenmiljöer har skapats mer specifikt för att förbättra förutsätt-

ningarna för t ex gäddlek eller någon särskild groddjursart, såsom strandpadda. Även om 

det ofta funnits uttalade huvudsyften med de enskilda åtgärderna har samtidigt multi-

funktionalitet eftersträvats. Målet för den enskilda anläggningen har därför varit att den 

om möjligt ska generera flera olika nyttor, såsom förbättrad vattenkvalitet, ökad 

biologisk mångfald, bättre rekreationsmiljöer och flödesdämpning.  

Totalt har i storleksordningen 500 hektar damm/våtmarksyta anlagts i Kävlingeåns 

avrinningsområde fördelat på cirka 200 olika åtgärder. De arealer som tagits i anspråk för 

anläggningarna och som påverkas av höjd grundvattenyta uppskattas i genomsnitt vara 

1,5 gånger större. 

Förteckning av genomförda åtgärder redovisas i Bilaga 1. 

 

 

 

Åtgärder i Grybybäcken, Eslövs kommun, Kävlingeåprojektet. 
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Karta över Kävlingeåns avrinningsområde med platser för genomförda vattenvårdsåtgärder. 

 

Flera olika vattendragsrestaureringar har genomförts. I arbetet har ingått återmeandring 

av rätade åsträckor, uppbrytning av kulvertar till öppet vatten, restaurering av åbottnar 

och förbättring av vandringsvägar för fisk och andra vattenlevande djur. 

I Kävlingeån har projektet och vattenrådet medverkat i tre restaureringsetapper i 

Klingavälsån där ån tidigare varit rätad men nu åter meandrar. Även delar av 

Grybybäcken utanför Eslöv har återmeandrats och biotopförbättringar och vandrings-

hinder har byggts bort ibland andra Harlösabäcken, Sularpsbäcken och Björkaån. 

Tvåstegsdike, avfasning av dikeskanter, reglerad dränering, kalkfilterdiken, struktur-

kalkning och fosforfilter är exempel på andra fysiska åtgärder som genomförts. Flera av 

just dessa åtgärdstyper har genomförts i Torpsbäcken, som är ett av Vombsjöns 

tillflöden. Tvåstegsdiken och avfasning av dikeskanter syftar bland annat till att minska 

vattenhastigheter och minska så kallad intern erosion i vattendrag. Reglerad dränering 

innebär att vattennivån i täckdikessystem kan regleras för att minska näringsläckage och 

fungera som bevattning underifrån, samtidigt som brukbarheten behålls, d v s man kan 

köra med maskiner över markerna i samband med till exempel sådd och skörd. Struktur-

kalkning syftar till att förbättra jordstrukturen men också, precis som kalkfilterdiken, 

minska läckaget av främst fosfor. Kalkfilterdiken innebär normalt, och i det fall som 

prövats, att kalkmaterial läggs i jorden runt och över dräneringsledningar på strategiska 

sträckor. Samtliga här nämnda åtgärder har som huvudsyfte att förbättra 

vattenkvaliteteten och minska vidaretransporten av näringsämnen. 
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Anläggning av tvåstegsdike, Torpsbäcken, Vattenvårdsprogram Kävlingeån. 

 

Åtgärder som bedrivits i mindre omfattning med stöd av Jordbruksverket och 

Länsstyrelsen i Skåne är aktiv etablering av hotade djur- och växtarter. Försök har till 

exempel gjorts med utplantering av sällsynta undervattenväxter (natearter i släktet 

Potamogeton), en sötvattenlevande snäcka och gullstånds (en gulblommande våtmarksväxt 

som i blomman påminner lite om prästkrage).  

 

Information om vattenvårdsprojekten har spridits via projektens hemsidor, genom ett 

stort antal broschyrer och rapporter, utställningar, deltagande på seminarier och 

föreläsningar, via tidningsartiklar samt inslag på radio och TV. 

För att utbyta kunskap och att verka för en ökad samsyn kring vattenvården i jordbruks-

landskapet har också olika så kallade dialogprojekt bedrivits i mindre delavrinnings-

områden. I dialogprojekten sammankallas aktörer inom ett delavrinningsområde för att 

gå igenom rådande förhållande och vattenmiljöproblem. På detta följer diskussioner om 

vilka åtgärder som kan genomföras för att minska problemen.  

I arbetet kan också ingå vattenundersökningar för att förbättra underlaget och för att 

kunna följa förbättringar efter att åtgärder genomförts. Konkret har arbetet bedrivits 

genom att vattenrådet sammankallat till upprepade kvällsmöten som kompletterats med 

fältvandringar dagtid. Deltagare har främst varit lantbrukare. I flera fall har diskus-

sionerna lett fram till genomförande av fysiska vattenvårdsåtgärder. 

Dialogprojekt har genomförts vid Sularpsbäcken och vid Borstbäcken, men framför allt i 

Torpsbäcken. Borstbäcken och Torpsbäcken är båda vattendrag som mynnar i 

Vombsjön, medan Sularpsbäcken mynnar i Kävlingeån vid Södra Sandby. Under den 

innevarande etapp 3 av Vattenvårdsprogram Kävlingeån fortsätter detta arbetssätt i 

Vanstadsbäcken öster om Sjöbo. Arbetssättet kommer troligen att tillämpas i ytterligare 

delavrinningsområden. 
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Omfattande undersökningar av dammars och våtmarkers miljöeffekter har utförts 

inom ramen för åtgärdsprojekten. Merparten av dessa undersökningar genomfördes på 

90-talet och i början på 00-talet men mindre studier har följt åtgärdsarbetet fortlöpande. 

Många undersökningar har genomförts gemensamt av åtgärdsorganisationerna för 

Kävlingeån och Höje å. Resultaten från undersökningarna sammanfattas nedan under 

Miljöeffekter av genomförda åtgärder. 

Miljöeffektundersökningarna har omfattat studier av: 

 Mätningar av reduktion av näringsämnen i tre dammar; Råbytorp, Genarp och 

Slogstorp (intensivmätningar 1993-2005) 

 Näringsämnesreduktionsmätningar i fosfordamm vid Brandstad (2016-2017) och i 

dämd storvåtmark vid Hjularöd (mätningar under två perioder mellan 2007 och 

2015) 

 Inventering av häckande och rastande fåglar i anlagda våtmarker (omfattar 

inventeringar utförda mellan 1994 och 2005 i över 50 våtmarker) 

 Undersökningar av bottenfauna i anlagda våtmarker (omfattar undersökningar 

utförda 1998-2001 i 36 våtmarker) 

 Inventering av vegetation i anlagda våtmarker (omfattar inventeringar 2000-2001 i 

28 våtmarker) 

 Våtmarkers inverkan på fisk- och bottenfauna i anslutande vattendrag 

(undersökningar genomförda vid tre våtmarker 2005-2008) 

 Utredning av anlagda dammars betydelse för rekreation och friluftsliv (utredning 

utförd 2001-2002 omfattande 122 anlagda dammar i Höjeåns och Kävlingeåns 

avrinningsområden) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trycksak och fotoutställning om vattenvårdsprojekten. 
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Inom projekten har genom åren också tagits fram olika utredningar och underlag för 

att hitta lämpliga nya åtgärder och för att geografiskt kunna prioritera insatserna till 

områden där behovet av vattenvårdsåtgärder är störst eller gör störst nytta. Dessa 

underlag kan även framöver vara intressanta för det fortsatta arbetet. Exempel på sådana 

utredningar och undersökningar är:  

 Att återskapa historiska våtmarker i Kävlingeåns avrinningsområde - möjligheter, 

hinder och praktiska erfarenheter (2008) 

 Vattenvårdsprogram Kävlingeån - Förslag till fördjupad åtgärdsplan för vattenvård 

2010-2015. (2009) 

 Urval av åtgärdsområden inom Kävlingeåns vattenvårdsprogram (2014) 

 Torpsbäcken – kartering av riskområden för ytavrinning och fosforerosion (2016)  

 

I Kävlingeån finns också inventeringar gjorda av vandringshinder och fiskvårdsplaner 

finns framtagna.  
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Genomförda åtgärder har bidragit till att närma sig flera av de 16 miljömål som Sveriges 

riksdag beslutat. Av dessa kan särskilt nämnas: 

 Ingen övergödning 

 Myllrande våtmarker 

 Levande sjöar och vattendrag 

 Hav i balans 

 Ett rikt växt- och djurliv 

 Grundvatten av god kvalitet 

Åtgärderna har också bidragit till att vattenmiljöerna gått i riktningen mot god status, 

vilket är målet för den svenska vattenförvaltningen och Sveriges tillämpning av EU:s 

ramdirektiv för vatten. Positiv miljöpåverkan har skett på såväl biologiska och kemisk-

fysikaliska som hydromorfologiska kvalitetsfaktorer. 

Baserat på utförda miljöeffektundersökningar inom avrinningsområdet, kompletterat 

med andra forsningsresultat och modeller för näringsretention, kan miljönyttan av 

genomförda vattenvårdsåtgärder kvantifieras. 

Baserat på genomförda långtidsstudier av dammar med analyser av in- och utgående 

halter av näringsämnen samt mätningar av vattenföring kan miljöeffekterna av anlagda 

dammar och våtmarker beräknas. Underlaget för beräkningarna är hämtade från dammar 

i Höje å och Kävlingeån samt ett stort antal andra studier. 

Den samlade årliga reningseffekten avseende näringsämnen kan för de cirka 500 hektar 

våtmarksyta som anlagts inom Kävlingeåns avrinningsområde grovt skattas till 150 ton 

kväve och 5 ton fosfor. Dessa mängder kan jämföras med den totala årliga ämnes-

transporten från Kävlingeån till Öresund som beroende på årsmån under senaste 

tioårsperioden varierat mellan 800 och 2000 ton för kväve och mellan 10 och 30 ton för 

fosfor. Den beräknade reningseffekten per hektar våtmarksyta är något lägre i 

Kävlingeåns avrinningsområde än i Höjeåns. Detta förklaras troligen av att 

näringsämnesbelastningen i genomsnitt är lägre i anläggningarna Kävlingeån. 

Åtgärderna avspeglar sig också i de långtidsmätningar som sker av utgående närings-

ämnesmängder från åarna till Öresund. I diagrammen nedan visas exempel på trender av 

kväve- och fosforhalter i  Kävlingeån från 1980-talet fram till idag (Figur 1 och 2). 

Överlag märks nedåtgående trender för halterna i vattendragen men utvecklingen har 

stannat av under den senaste tioårsperioden och i vissa provpunkter kan skönjas en viss 

haltökning under senare år. Det ska poängteras att det är flera faktorer som spelar in i 

förklaringen till förändrade halter i vattendragen men då vi genom forskning vet att 

våtmarkerna reducerar näringsämnen kan vi på goda grunder anta att nyanlagda dammar 

och våtmarker bidragit till nedgången. 

  

Djurrödsbäcken i Kävlingeån är 
den enda vattenförekomsten i 
vattensystemen som klassats med 
god ekologisk status. 
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Omfattande uppföljningsstudier har gjorts för att studera växt- och djurliv i anlagda 

våtmarker (se ovan). Men stöd av dessa studier kan betydelsen för den biologiska 

mångfalden skattas grovt, se tabell 1. 

 

Bland observationerna finns både många vanliga arter men också sådana som är tydligt 

undanträngda i jordbrukslandskapet. Även rödlistade arter har noterats, såsom fåglarna 

brunand, storspov, sävsparv och årta. 
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I den externa utvärdering av Kävlingeåprojektet som utfördes 2010 av John Strand och 

Stefan Weisner (Hushållningssällskapet i Halland respektive Högskolan i Halmstad1) 

Kävlingeåprojektet måste anses som lyckat även vad gäller biologisk mångfald, särskilt med tanke på de 

ursprungligen diffusa målsättningarna. Ett gediget inventeringsprogram avseende en mängd 

organismgrupper i de anlagda våtmarkerna visar att de skapade miljöerna har utnyttjats av en mycket 

stor mängd arter. Flera rödlistade och hotade arter har etablerat sig i våtmarkerna. Det är till och med 

så att våtmarksanläggning, bland annat i Kävlingeån sannolikt direkt medverkat till att arter förts bort 

från rödlistan vid uppdateringar, och sannolikt kommer nästa uppdatering (i år 2010) att medföra att 

ytterligare arter kan avföras från rödlistan. 

Utan att försöka kvantifiera har genomförda åtgärder även gynnat ett stort antal 

groddjur, många vattenanknutna växter och förbättrat vandringsvägar och lekmiljöer för 

fisk. 

Dammar och våtmarker är multifunktionella, de har alltså flera olika funktioner, och 

bidrar till ökad grundvattenbildning, dämpar flödesvariationer och fungerar som 

reningsverk för en rad ämnen till exempel bekämpningsmedels- och läkemedelsrester 

och metaller. I vissa fall används de också till bevattning inom jordbruket.  

Många anlagda och restaurerade vatten har också stor betydelse för rekreation, friluftliv 

och jakt. På vissa platser har särskilda satsningar gjorts genom att anlägga stigar, spänger, 

broar och informationstavlor. Flera anläggningar utnyttjas frekvent av naturskådare, 

motionärer och skolklasser. 

 

Bro över Bråån vid Örtofta, Eslövs kommun, samt informationsskylt vid översilningsanläggning vid 
Björkaån, Sjöbo kommun. 

 

I den externa utvärdering av Kävlingeåprojektet som utfördes 2010 av John Strand och 

Stefan Weisner görs följande sammanfattning av det då utförda åtgärdsarbetet: 

Eftersom våtmarker är multifunktionella och alltså tillhandahåller flera ekosystemtjänster samtidigt så 

bör ju tas hänsyn till värdet av övriga ekosystemtjänster vid beräkning av kostnadseffektivitet varför 

kostnadseffektiviteten för både kväve- och fosforretention egentligen är bättre än vad som ovan angivits. 

Man kan förslagsvis fördela kostnaden mellan kväveretention (75%), biologisk mångfald (20%) och 

fosforretention (5%). Därmed skulle kostnaden för minskad transport till havet bli 24 - 46 kr per kg 

N och 34 - 909 kr per kg P för anlagda våtmarker i Kävlingeån. Sammantaget visar detta att 

anläggning av våtmarker är en mycket kostnadseffektiv miljöåtgärd som erbjuder ett flertal 

ekosystemtjänster.
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Vattenvårdsprogram Kävlingeån 
2012- 

  Förteckning över genomförda åtgärder i etapp 1, 2012-2015 

Nr   Namn Kommun Våtareal/sträcka 
Extern 
finansiering  

Dammar och våtmarker       
 

575   Löddesborg Kävlinge 0,2 ha LBU 
 

702   Harlösa 31:7 Eslöv 1 ha LBU 
 

705   Askeröd 1:3 Hörby 1,3 ha LBU 
 

706   Ry 4:1 Eslöv 1,8 ha LBU 
 

707   Källstorp 1:21 Eslöv 3,5 ha LBU 
 

713   Borgeby 11:29 Lomma 0,8 ha LBU 
 

716   Vikhög 1:28 Kävlinge 5 ha LBU 
 

724   Brandstadholm 1:14 Sjöbo 0,3 ha LBU 
 

726   Veberöd 7:2 Lund 4 ha LOVA 
 

729   Källstorp 1:21 Eslöv 0,9 ha LBU 
 

746   Östra Strö S:2 Eslöv 0,04 ha   
 

714A   Furulund 3:1 Kävlinge 0,24 ha LOVA 
 

714B   Lackalänga 7:21 Kävlinge 0,18 ha LOVA 
 

            
 

232 D1   Brandstad 30:1 Sjöbo 0,2 ha HaV 
 

232 D2   Brandstadholm 1:14 Sjöbo 0,2 ha HaV 
 

232 D3   Övedskloster 2:69 Sjöbo 0,2 ha HaV 
 

232 D4   Alestadtorp 1:2 Sjöbo 0,2 ha HaV 
 

232 D5   Bjärsjölagård 1:128 Sjöbo 0,2 ha HaV 
 

Stora projekt och åtgärder vid vattendrag       
 

372   Björka Sjöbo 50 ha LBU 
 

574   
Klingavälsån, Kungsholmen 
1:1 

Lund 3000 m LIFE 
 

603   Glombäcken, Kungsmarken Lund 1000 m LBU 
 

738   Skarhults Nygård Eslöv 600 m   
 

742   Sularpsbäcken Lund 1000 m LOVA 
 

Bidragsdammar         
 

718   Löddeköpinge 24:11 Kävlinge 1 ha bidragsdamm 
 

731   Hasslemölla 1:1 Lund 0,2 ha bidragsdamm 
 

732   Hunneberga 16:10 Eslöv 0,7 ha bidragsdamm 
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Kävlingeåprojektet 1995-

2012 
     

 
 

      

       Bilaga 1a. Förteckning över genomförda åtgärder i etapp IV 
 Nr   Fastighet Kommun Våtareal (ha) Övrig areal/sträcka Klar 
 

555   Ellinge 34:1 Eslöv 0,7   2013 
 

372   Björka 13:4, 18:3, 18:4 m fl Sjöbo förberedelser 
50 ha dammar/ våtmarkar och 

omfattande kanalsystem 
2013 

 

573   Tranås 38:2 Tomelilla 0,5   dec-11 
 

574   Kungsholmen 1:1 Lund   
3 km vattendrags- restaurering, 15 ha 

våtmark 
2013 

 
578   Övedskl. 2:23, Blommeröd Sjöbo 2   sep-11 

 
579   Gryby 10:2 Eslöv 0,5 0,55 km vattendragsrestaurering dec-11 

 
581   Brödåkra 2:4 Eslöv 0,3   dec-11 

 
584   Rekreationsstråk Örtofta Eslöv - 3 km gångstråk jun-12 

 
586   Brödåkra 2:45 Eslöv 1   jul-12 

 
587   

Brandstad 19:9, Araskoga 5:10, 
5:11 

Sjöbo 1   jun-12 
 

588   
Brandstaholm 2:7, Araskoga 5:10, 
5:11 

Sjöbo 1   jun-12 
 

593   Araskoga 5:9,  Brandstad 19:27 Sjöbo 0,5   jun-12 
 

596   Flyinge ängar Eslöv 2   2013 
 

607   Hällestad 8:39 Lund 0,35   jun-12 
 

              
 

Summa:       9     
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Bilaga 1b. Förteckning över anlagda dammar och våtmarker etapp III 

Nr Del Fastighet Kommun Våtareal (ha) Tot. Area (ha) Klar 
 

203   Attarp 2:28 Eslöv 1,6 2,5 08-jun 
 

5   Östraby 10:56, 10:12 Hörby 1 1,5 2010 
 

7   Askerödsmosse Hörby 10,7 12,75 05-aug 
 

12 A Åsum 37:1 Sjöbo 15 17,9 09-jan 
 

26   Tolånga 14:20 Sjöbo 1 1,6 05-nov 
 

201   Assmåsa 4:10 Sjöbo 1 2,2 06-feb 
 

229   Alestadtorp 1:2, 2:1 Sjöbo 0,66 1 05-okt 
 

284 B Löddeköpinge 75:1, 94:1 Kävlinge 2,9 2,9 03-sep 
 

291 A Lönshult 2:1 Eslöv 1,1 2 06-mar 
 

301 A Östraby 7:2-7:8,  6:14, 6:16. Hörby 7,2 9 08-sep 
 

304   Örtofta 21:1 Eslöv 0,7 1,25 04-dec 
 

309   Gummastorp 12:1 Hörby 0,9 1,5 05-apr 
 

311   Näsby 7:17 Sjöbo 0,7 1,13 05-sep 
 

317   Kyrkhult 2:6 Eslöv 0,7 1,2 05-jun 
 

319   Fjärshus 1:7 Ystad 1,1 2,1 05-sep 
 

322   Gryby 8:7 Eslöv 1,7 2,3 06-aug 
 

331 A Viderup 1:7 Eslöv 2,5 4,75 05-sep 
 

331 B Viderup 1:7 Eslöv 0,6 1,1 06-jun 
 

333   Vanstad 13:13 Sjöbo 2,1 3,8 05-nov 
 

340   Kungsholmen 1:1 (f d Vomb 50:101) Lund 60 110 10-jan 
 

343 C Bellinga 1:1 Sjöbo 1 1,25 05-sep 
 

343 A Bellingaröd 1:1, Bellinga 1:1 Ystad 2,5 4,28 05-sep 
 

349   Ågerup 2:29 Sjöbo 8 13 06-nov 
 

350 A Övedskloster 2:69 (Skartofta) Sjöbo 1 1,8 05-aug 
 

350 B Övedskloster 2:23/Ekebäck Sjöbo 14 19,7 2010 
 

350 D Övedskloster, Torps by Sjöbo 11,9 10,5 05-sep 
 

361   Romhult 3:4 Eslöv 1,8 2,1 05-aug 
 

375   Östra Gårdstånga 24:1 Eslöv 0,8 1,2 05-jun 
 

473   Örtofta 21:11 Eslöv 2 ? 2010 
 

475 A Örtofta 21:1 Eslöv 8,9 12,1 07-maj 
 

485   Hammarlunda 12:4,12:5 Eslöv 1,2 2,3 06-jul 
 

506   Veberöd 1:10 Lund 1 1,1 06-nov 
 

516   Rolsberga 10:7 Höör 1,1 1,1 05-apr 
 

517   Rolsberga 15:14 Höör 0,5 1 06-sep 
 

527   Holmby 14:2 Eslöv 2,8 4,9 09-maj 
 

531   Löddeköpinge 93:1, 5:2, 26:5 Kävlinge 9,5 17 08-jun 
 

535   Pinnamöllan Sjöbo 0,3 0,5 08-jun 
 

537   Attarp 2:5 Eslöv 1,7 1,7 2010 
 

538   Ågerup 2:29 (Lihult) Sjöbo 9 19,4 09-jul 
 

539   Säljeröd 3:2 Hörby 7 10,6 08-jun 
 

548   Ågerup 2:82 Sjöbo 4 9,2 09-maj 
 

549   Önnerup 33:2 Lomma 3 3 08-sep 
 

554   Slogstorp 17:8 Eslöv 0,3 0,3 08-aug 
 

559   Gryby 10:2 Eslöv 3,8 4,5 2010 
 

561   Slogstorp 8:5 Eslöv 0,15 0,3 09-nov 
 

562   Östra Gårdstånga 22:1 Eslöv 1 ? 2010 
 

564   Harlösa 19:59 Eslöv 0,5 2 2010 
 

567   Tranås 25:36 Tomelilla 1,5 3 10-apr 
 

568   Rolsberga 7:7 Höör 4 7 2010 
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Bilaga 1c. Förteckning över anlagda dammar och våtmarker i etapp II 
Nr Del Fastighet Kommun Våtareal 

(ha) 
Tot. Area (ha) Klar 

 
94   Vännberga 1:2 Eslöv 0,7 1 apr-99 

 
28   Hög 8:1 Kävlinge 2 2,5 01-jan 

 
51 B Vallarum 13:4 Sjöbo 0,9 1,4 nov-00 

 
61   Lilla Harrie 16:1 Kävlinge 0,2 0,25 mar-00 

 
86   Skatteberga 1:2 Lund 5 7,5 02-maj 

 
102   Sövestad 1:47 Ystad 0,5 1,1 03-sep 

 
108   Harlösa 1:4 Eslöv 3,2 4 02-apr 

 
129 B Slogstorp 17:8 Eslöv 0,3 0,3 03-feb 

 
134   Hunneberga 4:4/31:2 Eslöv 0,85 1,2 02-feb 

 
138   Revinge 35:1 Lund 0,8 1,5 01-jul 

 
146   Tolånga 14:21 Sjöbo 0,5 0,7 aug-00 

 
152   Hammarlunda 6:2 Eslöv 0,5 0,7 01-jul 

 
155   Revinge 2:12 Lund 0,4 0,7 02-jul 

 
161   Stora Harrie 29:127 Kävlinge 0,7 1 01-apr 

 
166   Östraby 1:5 m fl Hörby 0,5 0,65 02-jan 

 
170   Dörröd 20:1 Lund 0,4 0,4 nov-99 

 
171   Sandby 25:39 Lund 0,4 0,72 02-nov 

 
172 F Revinge 1:12 Lund 8,2 8,2 02-dec 

 
176   Västerstad 23:6 Hörby 1 1,4 02-apr 

 
181   Kävlinge 37:6 Kävlinge 0,6 0,7 nov-00 

 
182   Löddeköpinge 4:1 Kävlinge 0,6 0,75 maj-00 

 
183   Borgeby 16:8 Lomma 2,1 3 02-sep 

 
186   Igelösa 7:1 Lund 0,45 0,72 02-aug 

 
187   Arendala 4:1 Lund 0,5 0,6 jul-00 

 
190 A Nöbbelöv 6:1 Eslöv 0,55 0,84 02-jun 

 
191   Askeröd 11:18 Hörby 0,6 1 nov-00 

 
193   Holmby 3:1 Eslöv 0,41 0,64 02-apr 

 
194   Ekeberga 1:24 Lund 1,2 1,2 02-jun 

 
196 A Rolsberga 7:7 Höör 1,4 1,5 01-aug 

 
196 B Rolsberga 7:7 Höör 1,3 2 01-aug 

 
204   Holmby 3:1 Eslöv 0,75 1,4 02-nov 

 
211 A Silvåkra 1:34 Lund 3,5 5 02-maj 

 
215   Dörröd 3:10 Lund 1 1 01-maj 

 
227   Frönshult 1:7, 1:8 Eslöv 2 2,8 02-sep 

 
228   Flyinge 6:7 Lund 3,5 4,12 02-apr 

 
231   Högseröd 13:1 Eslöv 0,5 0,45 02-jan 

 
242   Rolsberga 15:8-12 Höör 0,9 1,5 02-sep 

 
244   Gårdstånga 18:1 Eslöv 3 6,5 02-nov 

 
245   Bingstorp 2:1 Eslöv 3 4,5 02-maj 

 
253 A Hjularöd 1:2 Eslöv 2,7 5 07-sep 

 
253 B Hjularöd 1:2 Eslöv 12,8 15 07-sep 

 
253 C Hjularöd I:2 Hörby 4,6 5 07-sep 

 
268   Övedskloster 2:23 Sjöbo 0,6 1,4 03-sep 

 
271 A Bolleröd 3:3 Eslöv 1 1,9 02-nov 

 
273   Säljeröd 3:2 Hörby 5,5 8,5 02-dec 

 
284 A Löddeköpinge 75:1, 94:1 Kävlinge 2,5 4 03-okt 

 
289   Sandbäck 2:2 Sjöbo 1 1,5 03-apr 

 
290   Sillaröd 1:35 Tomelilla 0,3 0,5 03-sep 

 
293   Sövdeborg 1:65 Sjöbo 4 7,6 02-dec 

 
295   Näsby 6:2 Sjöbo 2,1 3,5 03-sep 

 
297 A Brandstad 1:14 Sjöbo 0,6 1,1 03-jun 

 
297 B Brandstad 1:14 Sjöbo 0,8 1,95 03-jun 

 
300   Äsperöd 1:30 Tomelilla 0,4 0,6 03-mar 
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Bilaga 1d. Förteckning över anlagda dammar och våtmarker i etapp I 

Nr Del Fastighet Kommun Våtareal (ha) Tot. Areal (ha) Klar 
 

3 A Kristinetorp 1:2 Eslöv 5 5,5 maj-97 
 

4   Skarhult 2:3, Skarhult 5:3 Eslöv 1,1 1,5 apr-97 
 

6   Hjärås 5:3 Hörby 0,81 1,42 jul-97 
 

8   Rolsberga 23:1 Höör 0,56 0,78 aug-99 
 

9 A Böstofta 19:3 Höör 0,9 0,95 nov-96 
 

9 D Böstofta 19:3 Höör 0,5 0,62 dec-97 
 

13   Vanstad 18:50  Sjöbo 0,3 0,3 aug-98 
 

18   Ellinge 34:1 m fl Eslöv 1 1,26 nov-96 
 

20 B Trulstorp 3:3 Eslöv 0,65 0,8 aug-97 
 

25   Skarhult 13:10 Eslöv 5,3 5,5 maj-97 
 

27   Boaröd 15:1 Tomelilla 0,35 0,48 apr-98 
 

30 A1 Flyinge 22:1 Lund 1,5 1,5 maj-97 
 

30 A2 Flyinge 22:1 Lund 1 1 maj-97 
 

30 A3 Flyinge 22:1, Ekeberga 1:4 Lund 1,6 1,6 maj-97 
 

46   Holmby 7:4 Eslöv 1,3 2,1 okt-99 
 

47   Åkarp 4:3 Hörby 0,86 1,3 okt-97 
 

50   Hoby 3:2, 3:3 Lund 0,5 0,7 sep-97 
 

51 A Vallarum 13:4 Sjöbo 0,4 0,6 okt-99 
 

91   Södra Åsum 17:12 Sjöbo 0,5 0,6 okt-99 
 

92 A Gårdstånga 3:9,1:1 Eslöv 0,9 1 jun-99 
 

92 B Gårdstånga 3:9,1:1 Eslöv 0,9 0,9 jun-99 
 

98   Rolsberga 10:7/Böstofta 17:1 Höör 0,92 1,35 jan-98 
 

103   Snogarp 2:1 Ystad 0,6 0,75 okt-97 
 

106   Knutstorp 1:1 Lund 1,1 1,1 maj-97 
 

109   Bjärröd 6:4 Sjöbo 0,6 1 maj-99 
 

110   Gummastorp 10:61 Hörby 0,5 0,8 apr-98 
 

112   Borgeby 11:8, 11:28 Lomma 1,1 1,5 aug-99 
 

123   Västerstad 29:65 Hörby 0,7 1 okt-97 
 

125   Igelösa 9:1,12:1 Lund 1,6 2,4 feb-99 
 

126   Bösamöllan 1:1 Lund 1 1,6 jul-98 
 

129   Slogstorp 17:8 Eslöv 0,8 0,9 okt-97 
 

131   Jordboen 1:1 Höör 1 1,57 dec-97 
 

136   Arendala 4:3 Lund 0,9 1 jan-99 
 

139   Stora Harrie 5:23 Kävlinge 0,8 1,3 maj-98 
 

140   Grimstofta 8:42 Sjöbo 2 2,5 aug-99 
 

142   Hjärås 1:10 Hörby 1,3 2 jul-99 
 

147   Åsum 22:1 Sjöbo 1,3 1,2 aug-99 
 

154   Nöbbelöv 8:2 Eslöv 0,8 0,8 sep-98 
 

156   Äsperöd 72:1 Tomelilla 0,85 1,1 maj-99 
 

157   Vollsjö 31:178 Sjöbo 0,7 0,8 nov-99 
 

159   Hammarlunda 2:1 Eslöv 1,2 1,95 sep-99 
 

162   Frörum 1:1 Tomelilla 0,6 0,6 jun-99 
 

167   Västerstad 19:29 Hörby 0,5 0,9 apr-99 
 

175   Västerstad 4:61 Hörby 0,4 0,6 jul-99 
 

178   Stävie 2:1 Kävlinge 1,5 1 okt-99 
 

179   Lackalänga 7:21m fl Kävlinge 1 1 okt-99 
 

189   Pugerup 1:16 Höör 1,6 1,6 aug-99 
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2021-11-2219 
Katarina Borgstrand Kommunstyrelsen 
+4641362385  
Katarina.borgstrand@eslov.se  
 
 

Kommunledningskontoret  1(3) 
Postadress: 241 80 Eslöv  |  Besöksadress: Stadshuset, Gröna torg 2 
Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunstyrelsen@eslov.se |  www.eslov.se 
 

Förslag till beslut; Verksamhetsbidrag till Herbert 
Felixinstitutet år 2022 

Ärendebeskrivning 
Herbert Felixinstitutet har inkommit med bidragsansökan om 300 000 kr för 
verksamhetsåret 2022. Kommunen har sedan flera år tillbaka beviljat stöd till 
institutet som arbetar med opinionsbildning kring frågor som invandring, 
entreprenörskap och mångkultur. Verksamheten består huvudsakligen av 
föreläsningar som är öppna både för medlemmar och för allmänhet. I 
kommunstyrelsens beslut för bidrag 2021 efterfrågas en beskrivning av det planerade 
samarbetet med Eslövs folkhögskola och vad det innebär. 

Beslutsunderlag 
Årsredovisning för Herbert Felixinstitutet Räkenskapsåret 2020 
Ansökan Avtal om stöd till Herbert Felixinstitutet för 2022 
Avtal om finansiering Herbert Felixinstitutet 2022 
Kommunstyrelsens beslut § 98 2020 Avtal om stöd till Herbert Felixinstitutet 

Beredning 
I den inlämnade redovisningen från föreningen står att läsa att institutet numera utgår 
från Eslövs folkhögskolas lokaler och inte Medborgarhuset i Eslöv. Föreläsningar 
kommer att hållas i det nya multihuset och att det planeras för möjligheten att ge 
föreläsningar digitalt. På grund av pandemin fick majoriteten av de planerade 
föreläsningarna för år 2020 ställas in. Institutets styrelse har beslutat att inte länge ha 
några anställda utan istället köpa in konsulttjänst från Eslövs folkhögskola. För 
verksamhetsåret erhöll institutet bidrag från både Eslövs kommun och 
Sparbanksstiftelsen Finn. Vid slutet av räkenskapsåret 2020 redovisar institutet 
469 000 kr i eget kapital. 
 
Herbert Felixinstitutet skriver i sin bidragsansökan om en förhoppning om tätare 
samarbete med Eslövs kommun. I kommunstyrelsens beslut § 98 2020 för 
bidragsansökan år 2020 beskrivs avtalsformen mellan institutet och kommunen som 
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förhållandevis enkel. Detta till skillnad från en annan typ av avtalsform mellan 
idéburen sektor och kommun som blir alltmer vanlig, ett så kallat idéburet offentligt 
partnerskapsavtal (IOP).   
 
Kommunstyrelsen återremitterade ärendet (2021-10-05, § 202) …”för att belysa det 
planerade samarbetet med Eslövs folkhögskola och kommun och vad det innebär.” 
 
Vid ett möte mellan representanter från Herbert Felixinstitutet, Eslövs Folkhögskola 
och Eslövs kommuns kommunledningskontor den 19 november 2021 diskuterades 
samarbetet. Herbert Felixinstitutet har behövt anpassa det administrativa arbetet för 
att kunna koncentrera sig på folkbildningen och marknadsföring av Eslöv och det 
arbetet som sker inom institutet. Institutet hade tidigare 1,5 tjänst men har valt att 
minska på personalkostnaderna och lägga mindre tid på att säkerställa att bidrag 
täcker personalkostnader och istället fokusera mer på föreläsningar. Idag köper 
institutet in 0,5 tjänst från Eslövs folkhögskola. Detta innebär att institutet inte längre 
är arbetsgivare och att de inte behöver hantera de frågorna. Dessutom har institutet 
numera ekonomifunktion, kontor och föreläsningslokaler via folkhögskolan. Eslövs 
folkhögskola har tidigare lämnat 50 000 kronor i bidrag årligen, men bidrar numera 
med annat än pengar. Minskning av personalkostnader och flytten till Eslövs 
folkhögskola innebär att institutets kostnader minskat samtidigt som det under 
pandemin inte gått att genomföra föreläsningar som planerat. Detta innebär att 
institutet inte gjort av med alla medel som planerat utan för över dessa för att 
användas till föreläsningar under 2022. 
 
Syftet med samarbetet mellan institutet och folkhögskolan är förutom den 
ekonomiska aspekten och att minska sårbarheten också att bredda basen för 
seminarierna genom att bland annat bjuda in elever från folkhögskolan, att finnas i 
ett tydligare sammanhang och tydligaregöra kopplingen till folkbildningen. Tidigare 
har många äldre gått på föreläsningar som anordnats av institutet, nu hoppas man att 
även nå yngre.  
 
För år 2022 planerar Herbert Felixinstitutet fortsatt fokus på folkbildning, kunskap 
och information kring invandring och dess betydelse för samhällsutvecklingen i stort 
samt goda exempel på olika människoöden som bidragit till vårt välstånd i samhället. 
Under 2022 planerar institutet att göra en studie av företag i Eslövs kommun där 
företagare med invandrarbakgrund lyckats eller misslyckats med sitt entreprenörskap 
i just Eslöv. Detta för att hitta goda exempel och kartlägga eventuella svårigheter i 
samband med att starta och driva företag. Herbert Felixinstitutet har fått bidrag från 
Sparbanksstiftelsen för att under tre år genomföra fallstudier inom detta område, men 
för att lyckas behövs ett nära samarbete med bland annat näringslivsverksamheten 
inom Eslövs kommun.  
 
Eslövs kommun startade institutet 2006. Sedan ett antal år tillbaka har Eslövs 
kommun beslutat att Herbert Felixinstitutet inte ska vara någon reguljär kommunal 
verksamhet utan ett självständigt institut. Institutet har idag en styrelse med 
representanter från bland annat näringsliv, universitet och offentlig förvaltning. I 
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dagsläget finns inte någon representant för Eslövs kommun med i institutets styrelse 
vilket Kommunledningskontoret menar vore viktigt för att knyta ett starkt samarbete 
mellan kommunen och institutet.  
 
Då Eslövs kommun allt oftare i samarbete mellan kommun och idéburen sektor 
arbetar med ett så kallat idéburet offentligt partnerskapsavtal (IOP) föreslår 
Kommunledningskontoret att ett sådant avtal tas fram under 2022 och att detta 
tydliggör samarbetet och vad som ska ske inom ramen för samarbete samt 
finansiering för detta för år 2023 och framåt. Då Herbert Felixinstitutets kostnader 
minskat och de under pandemin inte kunnat genomföra de arrangemang som 
planerats föreslås kommunstyrelsen minska stödet till Herbert Felixinstitutet och för 
år 2022 bidra med 200 000 kronor,   

Förslag till beslut 
- Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen att sluta avtal om stöd 

till Herbert Felixinstitutet för år 2022 med finansiering om 200 000 kr. 
Finansiering sker genom kommunstyrelsens disponibla medel. 

- Kommunledningskontoret uppdras att tillsammans med Herbert 
Felixinstitutet arbeta fram ett idéburet offentligt partnerskapsavtal (IOP) 
under 2022.  

- Kommunledningskontoret uppdras att föra dialog med Herbert Felixinstitutet 
om kommunal representant i institutets styrelse för att knyta starkare 
samarbete mellan kommunen och institutet. Kommundirektören utser 
eventuell kommunal representant i samförstånd med institutet.  

Beslutet skickas till 
Kommunledningskontoret, ekonomiavdelningen 
Kommunledningskontoret, tillväxtavdelningen 
Herbert Felixinstitutet 
 
 
 
Eva Hallberg Katarina Borgstrand 
Kommundirektör Avdelningschef, tillväxtavdelningen 
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§ 202    KS.2021.0405 

Ansökan om föreningsbidrag till Herbert Felixinstitutet för 2022  

Ärendebeskrivning  
Herbert Felixinstitutet har inkommit med bidragsansökan om 300 000 kronor för 
verksamhetsåret 2020. Kommunen har sedan flera år tillbaka beviljat stöd till 
institutet som arbetar med opinionsbildning kring frågor som invandring, 
entreprenörskap och mångkultur. Verksamheten består huvudsakligen av 
föreläsningar som är öppna både för medlemmar och för allmänhet. I 
kommunstyrelsens beslut för bidrag 2021 efterfrågas en beskrivning av det planerade 
samarbetet med Eslövs folkhögskola och vad det innebär. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Verksamhetsbidrag Herbert Felixinstitutet år 2022 
 Ansökan Avtal om stöd till Herbert Felixinstitutet för 2022 
 Årsredovisning för Herbert Felixinstitutet 2020 
 Förslag till avtal om finansiering Herbert Felixinstitutet 2022 
 

Beredning 
I den inlämnade redovisningen från föreningen står att läsa att institutet numera utgår 
från Eslövs folkhögskolas lokaler och inte Medborgarhuset i Eslöv. Föreläsningar 
kommer att hållas i det nya multihuset och att det planeras för möjligheten att ge 
föreläsningar digitalt. På grund av pandemin fick majoriteten av de planerade 
föreläsningarna för år 2020 ställas in. Institutets styrelse har beslutat att inte länge ha 
några anställda utan istället köpa in konsulttjänst från Eslövs folkhögskola. För 
verksamhetsåret erhöll institutet bidrag från både Eslövs kommun och 
Sparbanksstiftelsen Finn. Vid slutet av räkenskapsåret 2020 redovisar institutet 
469 000 kr i eget kapital. 

Herbert Felixinstitutet skriver i sin bidragsansökan om en förhoppning om tätare 
samarbete med Eslövs kommun. I kommunstyrelsens beslut § 98, 2020 för 
bidragsansökan år 2020 beskrivs avtalsformen mellan institutet och kommunen som 
förhållandevis enkel. Detta till skillnad från en annan typ av avtalsform mellan 
idéburen sektor och kommun som blir alltmer vanlig, ett så kallat idéburet offentligt 
partnerskapsavtal (IOP). 

Yrkanden 
Catharina Malmborg (M), Janet Andersson (S) och Sven-Olov Wallin (L) yrkar att 
ärendet återremitteras för att belysa det planerade samarbetet med Eslövs 
folkhögskola och kommun och vad det innebär. 
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Ted Bondesson (SD) yrkar avslag på ansökan. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på yrkandet om återremiss och finner att 
kommunstyrelsen återremitterar ärendet. 

Beslut 
- Ärendet återremitteras för att belysa det planerade samarbetet med Eslövs 
folkhögskola och kommun och vad det innebär. 

Beslutet skickas till  
Kommunledningskontoret, tillväxtavdelningen 
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2021-09-24 
Annie Niubó Kommunstyrelsen 
+4641362036  
annie.niubo@eslov.se  
 
 

Kommunledningskontoret  1(2) 
Postadress: 241 80 Eslöv  |  Besöksadress: Stadshuset, Gröna torg 2 
Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunstyrelsen@eslov.se |  www.eslov.se 
 

Förslag till beslut verksamhetsbidrag Herbert 
Felixinstitutet år 2022 

Ärendebeskrivning 
Herbert Felixinstitutet har inkommit med bidragsansökan om 300 000 kr för 
verksamhetsåret 2020. Kommunen har sedan flera år tillbaka beviljat stöd till 
institutet som arbetar med opinionsbildning kring frågor som invandring, 
entreprenörskap och mångkultur. Verksamheten består huvudsakligen av 
föreläsningar som är öppna både för medlemmar och för allmänhet. I 
kommunstyrelsens beslut för bidrag 2021 efterfrågas en beskrivning av det planerade 
samarbetet med Eslövs folkhögskola och vad det innebär. 

Beslutsunderlag 
Årsredovisning för Herbert Felixinstitutet Räkenskapsåret 2020 
Ansökan Avtal om stöd till Herbert Felixinstitutet för 2022 
Avtal om finansiering Herbert Felixinstitutet 2022 
Kommunstyrelsens beslut § 98 2020 Avtal om stöd till Herbert Felixinstitutet 

Beredning 
I den inlämnade redovisningen från föreningen står att läsa att institutet numera utgår 
från Eslövs folkhögskolas lokaler och inte Medborgarhuset i Eslöv. Föreläsningar 
kommer att hållas i det nya multihuset och att det planeras för möjligheten att ge 
föreläsningar digitalt. På grund av pandemin fick majoriteten av de planerade 
föreläsningarna för år 2020 ställas in. Institutets styrelse har beslutat att inte länge ha 
några anställda utan istället köpa in konsulttjänst från Eslövs folkhögskola. För 
verksamhetsåret erhöll institutet bidrag från både Eslövs kommun och 
Sparbanksstiftelsen Finn. Vid slutet av räkenskapsåret 2020 redovisar institutet 
469 000 kr i eget kapital. 
 
Herbert Felixinstitutet skriver i sin bidragsansökan om en förhoppning om tätare 
samarbete med Eslövs kommun. I kommunstyrelsen beslut § 98 2020 för 
bidragsansökan år 2020 beskrivs avtalsformen mellan institutet och kommunen som 
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förhållandevis enkel. Detta till skillnad från en annan typ av avtalsform mellan 
idéburen sektor och kommun som blir alltmer vanlig, ett så kallat idéburet offentligt 
partnerskapsavtal (IOP).   

Förslag till beslut 
- Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen att sluta avtal om stöd till 

Herbert Felixinstitutet för år 2022 med finansiering om 300 000 kr. Denna 
kostnad får beaktas i budgetarbetet för 2022.  

Beslutet skickas till 
Kommunledningskontoret, ekonomiavdelningen 
Kommunledningskontoret, tillväxtavdelningen 
Herbert Felixinstitutet 
 
 
 
Eva Hallberg Katarina Borgstrand 
Kommundirektör Avdelningschef, tillväxtavdelningen 
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Herbert Felixinstitutet ansöker härmed om 300 000 kronor i bidrag för år 2022.  

Vi har funnits i Eslövs sedan 2006 och arbetar med att skapa opinion och sprida kunskap om hur 

invandring och mångkultur kan berika vårt samhälle, både lokalt och nationellt. 

I föreningen jobbar vi även med att belysa frågor om demokrati, socialt engagemang och 

samhällsutveckling genom att arrangera föreläsningar för allmänheten. Under corona-pandemin har 

detta arbete lidit, men vi jobbar nu med att boka in föreläsningar under hösten.  

I skrivande stund har vi ett panelsamtal med Heidi Avellan, Hans Wallmark och Stig-Björn Ljunggren 

inbokat den 12:e oktober. Temat för samtalet är hur det nordiska samarbetet tidigare varit en 

självklarhet, men att det under pandemin börjat knaka i samarbetet. Panelsamtalet hålls på Eslövs 

folkhögskola.  

Planen är att fortsätta med våra föreläsningar och seminarier framöver. Vi undersöker även 

möjligheterna att köpa in utrustning för att kunna streama våra föreläsningar för att fler ska kunna 

ta del av dem. 

Vi har även en plan för att ta fram fallstudier kopplat till bland annat invandring och entreprenörskap 

samt hur invandrad arbetskraft haft betydelse för exempelvis den svenska välfärden. Vi har beviljats 

bidrag från Sparbanksstiftelsen Finn som bekostar en del av detta arbete. Projektet sträcker sig över 

tre år och den första fallstudien ska handla om utrikesföddas entreprenörskap i Eslöv.  

Vi vill även fortsätta att utveckla vårt samarbete med Eslövs folkhögskola som inleddes innan 

pandemin slog till. Vi hoppas även kunna samarbeta tätare med Eslövs kommun. 
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Avtal om finansiering  
 

Detta avtal är upprättat mellan Herbert Felixinstitutet, org nr. 802435-6001, Eslövs kommun, 

org nr. 212000-1173, och avser finansiering av Herbert Felixinstitutets verksamhet.  

Avtalet gäller från och med 2022-01-01 till och med 2022-12-31.  

Eslövs kommun finansierar Herbert Felixinstitutet med 300 000 kronor som betalas ut vid ett 

tillfälle under avtalsperioden.  

Summan sätts in på Herbert Felixinstitutets bankgiro 5608-5210.  

Herbert Felixinstitutet förbinder sig att uppfylla de åtaganden som står i partnerskapspaketet, 

bilaga 1.  

Uppsägningstiden för detta avtal är sex månader för vardera parten. Detta avtal har 

upprättats i två likalydande exemplar, varvid parterna erhåller vars ett.  

 

Ort/datum……………………………………………………  

 

För Eslövs kommun   För Herbert Felixinstitutet 

     

……………………………………………………  …………………………………………………… 

Namnteckning    Namnteckning 

Eva Hallberg     Cecilia Lind 

 

För Eslövs kommun  

 

…………………………………………………… 

Namnteckning 

Johan Andersson 
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Herbert Felixinstitutet – partnerskap (bilaga 1) 
 

Genom att vara partner i Herbert Felixinstitutet tar du ställning och visar att du vill vara med 

och skapa ett bättre Sverige. Ett samhälle med bättre förutsättningar att ta vara på 

entreprenörskapsandan hos alla, oavsett bakgrund. Herbert Felixinstitutet är ett nationellt 

centrum för forskning, rådgivning, mentorskap och erfarenhetsutbyte om integration och 

företagande. 

Vi kommer att arbeta med att kommunicera undersökningar, fakta och erfarenheter för att 

bilda opinion om invandringens positiva betydelse för Sverige. Vi kommer att arbeta för att 

göra det lättare för invandrare att starta företag. I partnerskapet visar du att du bryr dig om 

denna utveckling. Som partner I Herbert Felixinstitutet bidrar du och företaget ekonomiskt 

men kanske framförallt idémässigt. Hur ska utvecklingen av verksamheten se ut? Vad kan 

institutet göra bättre för att nå sina mål? Du kommer att få tillgång till styrelsen, din röst blir 

alltid hörd. 

Vi hoppas också att det ur ett strikt affärsmässigt perspektiv skall ge utdelning med att nå våra 

mål. Vi kommer att skapa innovativa mötesplatser där beslutsfattare, företagare, forskare och 

allmänhet kan kommunicera mot en gemensam utveckling. 

Alla företag som stödjer Herbert Felixinstitutet bidrar till att underlätta för de med utländsk 

bakgrund att starta företag eller att få anställning i befintliga företag. I arbetet med att 

förebygga utanförskap hos målgruppen och skapa en mer inkluderande tillväxt behöver 

aktuell forskning på området kommuniceras och vara lättillgänglig. Det behövs också 

vägledning och stöd i metoder som underlättar för arbetsgivare att bredda sin rekrytering. 

Denna utveckling kan vi tillsammans påverka. 

 

Utöver det ovan nämnda ingår följande i trettiosex månader i vårt partnerskapspaket: 

 Fem biljetter till arrangemang anordnade av Herbert Felixinstitutet 

 Eslövs kommuns logotyp på Herbert Felixinstitutets webbplats 

 Eslövs kommuns logotyp synlig i samband med officiella framträdanden 

 Inbjudan till alla aktiviteter 

 Tillgång till Herbert Felixinstitutets logotyp 

 Eslövs kommuns logotyp i Herbert Felixinstitutets lokaler 

 Nyhetsbrev 
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skolbiblioteksverksamheten från Kultur och 
Fritid till Barn och Utbildning från och med 1 
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2021-11-09 
Karl Lundberg Kommunstyrelsen 
+4641362541  
karl.lundberg@eslov.se  
 
 

Kommunledningskontoret  1(2) 
Postadress: 241 80 Eslöv  |  Besöksadress: Stadshuset, Gröna torg 2 
Telefon: 0413-620 00  |  E-post: myndighetsbrevlåda@eslov.se  |  www.eslov.se 
 

Flytt av ansvar för skolbiblioteksverksamheten från 
Kultur och Fritid till Barn och Utbildning  

Ärendebeskrivning 
Kultur och Fritid och Barn och Utbildning har utrett situationen för kommunens 
skolbiblioteksverksamhet och kommit med förslag till förbättringar av verksamheten. 
I linje med utredningens förslag har kultur- och fritidsnämnden förslagit 
kommunstyrelsen att skolbiblioteksverksamheten ska flytta till barn- och 
familjenämnden från och med 2022-01-01. Barn- och familjenämnden har beslutat 
att de kan ta emot verksamheten från samma datum.  

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsnämndens beslut § 91 2021, Skolbiblioteken i Eslövs kommun 
Skolbiblioteken i Eslövs kommun en nulägesbeskrivning 
Tjänsteskrivelse Kultur och Fritid Skolbiblioteken i Eslövs Kommun 
Barn- och familjenämndens beslut § 103, 2021 Utredning avseende skolbiblioteken 

Beredning 
Kommunledningskontoret har inget att erinra mot kultur- och fritidsnämndens 
förslag att flytta skolbiblioteksverksamheten till barn- och familjenämnden. I 
samband med överflyttningen behöver nämndernas reglementen uppdateras. 

Förslag till beslut 
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ansvaret för 

skolbiblioteksverksamheten flyttas över från kultur- och fritidsnämnden till barn- 
och familjenämnden från och med 2022-01-01. 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att kultur- och 
fritidsnämndens reglemente revideras från och med 2022-01 så att första 
paragrafen lyder: Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom kultur- och 
fritidsverksamhet uppdelad på barn-, ungdoms- och vuxenkultur, kulturskola, 
allmän fritids och fritidsgårdsverksamhet, stöd till föreningar, idrotts- och  
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fritidsanläggningar, samlingslokaler och folkbibliotek. Nämnden beslutar om 
namn på gator, vägar, torg och andra allmänna platser samt offentliga 
byggnader. Under nämnden lyder förvaltningen Kultur och Fritid. 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att barn- och 
familjenämndens reglemente revideras från och med 2022-01-01 så att första 
paragrafen lyder: Nämnden ska, med inriktning på barn och unga, fullgöra de 
uppgifter som enligt skollag (dock ej de delar som ligger på Gymnasie- och 
vuxenutbildningen), socialtjänstlag, lagen om vård av unga, läroplaner samt 
andra författningar som ankommer på kommunen. Nämnden ansvarar även för 
kommunens skolbibliotek. Under nämnden lyder förvaltningen Barn och 
Utbildning. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Kultur- och fritidsnämnden 
Barn- och familjenämnden 
 
 
 
Eva Hallberg Karl Lundberg 
Kommundirektör HR-chef 
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§ 103    BoF.2021.1452 

Utredning avseende skolbiblioteken  

Ärendebeskrivning  
Tjänstemän från förvaltningarna Barn och Utbildning och Kultur och Fritid har 
initierat ärende om överflytt av skolbiblioteken från Kultur och Fritid till Barn och 
Utbildning. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Utredning avseende skolbiblioteken 
 Utredning avseende skolbiblioteken i Eslövs kommun 
 

Beredning 
Skolbibliotek har en viktig pedagogisk uppgift i att stödja och bidra till elevers 
lärande. Forskning visar att skolbiblioteket kan utgöra en betydelsefull pedagogisk 
resurs som bidrar till elevers lärande. Några förutsättningar är särskilt viktiga för att 
skolbiblioteket ska kunna bidra till att utveckla elevernas språkutveckling, 
läsförmåga och informationskompetens. Dessa är att det finns tillgång till 
skolbibliotekarie, att samverkan sker mellan skolbibliotekarie och lärare, samt att 
skolbiblioteket har legitimitet i skolan och stöd från skolledningen. 

I skollagen finns ingen närmare precisering av vad som kännetecknar ett 
skolbibliotek, men det har en utpekad roll både när det gäller att stärka elevernas 
språkliga förmåga och den digitala kompetensen. För detta krävs en skolbibliotekarie 
med kompetens som tillsammans med lärarna kan planera, bygga upp arbetet och 
utvärdera. 

Nuvarande skolbibliotekarier är anställda av förvaltningen Kultur och Fritid. 
Verksamheten för grundskolorna i Eslövs kommun regleras av partnerskapsavtalet 
mellan förvaltningarna Barn och utbildning och Kultur och fritid. I grova drag kan 
kostnadsfördelningen sägas vara att Kultur och Fritid ansvarar för skolbibliotekarier 
och medieförsörjning, medan Barn och Utbildning ansvarar för inventarier och drift. 
Då tanken är att skolbiblioteket ska vara en integrerad del av skolan har respektive 
rektor huvudansvar för att skolbiblioteket drivs och används på ett så bra sätt som 
möjligt. 

Ett stort problem med rådande modell för organisering av skolbiblioteket är det 
fragmenterade ansvaret. Rektor ansvarar för driften av skolbiblioteket, men har ofta 
inte personalansvar för den eller de personer som arbetar i biblioteket. Rektor har 
därför begränsade möjligheter att driva skolbiblioteket i önskad riktning. 
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Yrkanden 
David Westlund (SD) yrkar att det i internbudget 2022 även ska specificeras hur 
många skolbibliotikarietjänster som tillkommer på respektive skola. 

Beslut 
- Barn- och familjenämnden tar emot skolbiblioteksverksamheten från och med 1 
januari 2022 efter beslut i kultur- och fritidsnämnden om överflytt av verksamheten. 
- Förvaltningen Barn och Utbildning ges i uppdrag att ta fram en skolbiblioteksplan 
som ska redovisas i juni 2022. 
- Fördelning av medel för skolbibliotekstjänster och specificering av hur 
många skolbibliotikarietjänster som tillkommer på respektive skola görs i samband 
med internbudget 2022. 

Beslutet skickas till  
Barn och Utbildning 
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Skolbiblioteken i Eslövs Kommun 

Inledning 
Skolbiblioteket har en viktig pedagogisk uppgift i att stödja och bidra till 
elevers lärande i många ämnen. Att kunna läsa, skriva och ha digital 
kompetens är en förutsättning för lärande, en demokratisk rättighet och 
viktigt för att kunna vara en aktiv samhällsmedborgare. Forskning visar att 
skolbiblioteket kan utgöra en betydelsefull pedagogisk resurs som bidrar till 
elevers lärande. Några förutsättningar är särskilt viktiga för att 
skolbiblioteket ska kunna bidra till att utveckla exempelvis elevernas 
språkutveckling, läsförmåga och informationskompetens. Dessa är att det 
finns tillgång till skolbibliotekarie, att samverkan sker mellan 
skolbibliotekarie och lärare, samt att skolbiblioteket har legitimitet i skolan 
och stöd från skolledningen.  
 
En hållbar skolbiblioteksverksamhet är en verksamhet som inte är beroende 
av enskilda engagerade skolbibliotekarier, utan byggs tillsammans med en 
aktiv rektor som förstår funktionen skolbibliotek och vilken effekt en god 
skolbiblioteksverksamhet har. En hållbar skolbiblioteksverksamhet är en 
självklar del av skolans verksamhet och systematiska kvalitetsarbete. Den är 
inte valbar och den står stadigt i ett tydligt sammanhang med rektor och 
personal på skolan.  
 
Skollag och bibliotekslag är i dagsläget tydlig och otydlig på samma gång. 
Enligt dessa ska alla skolor ha tillgång till skolbibliotek. Det är upp till 
huvudmannen att tolka denna skrivning. Då måste huvudman förstå 
skolbibliotekets roll i dagens skola. Uppdraget kan ibland ses som en 
förlängning av folkbibliotekets och fokus hamnar ofta på enbart det 
läsfrämjande uppdraget.  
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Läroplanen för grundskolan ger rektorn ansvaret för att skolbibliotekets 
verksamhet ska användas som en del i undervisningen för att stärka 
elevernas språkliga förmåga och digitala kompetens. Regeringen har tillsatt 
en utredning (Dir. 2019:91 Stärkta skolbibliotek och läromedel) som ska ge 
förslag på aktiviteter som kan stärka skolbiblioteken och bemanningen av 
dessa. Vad denna kommer leda till är i nuläget oklart, men det ger en 
fingervisning om att skolbibliotekens roll är viktig och att den synliggörs i 
allt fler sammanhang och större utsträckning.  
 
Bilden av ett bibliotek som präglar många är folkbibliotekets; en öppen 
verksamhet där tillgängligheten för alla är det viktigaste. Genom att få 
tillgång till rummet får jag tillgång till biblioteket. Det är inte 
skolbibliotekets uppdrag. Skolbibliotekets uppdrag är att stärka eleverna i 
såväl det läsfrämjande som i deras digitala kompetens. Det görs inte genom 
att vara en öppen verksamhet med enbart tillgång till rummet skolbibliotek. 
Det krävs kompetens som tillsammans med lärarna kan planera, bygga upp 
arbetet och utvärdera.  
 
En tydlig bild av skillnaden mellan folkbibliotek och skolbibliotek är central 
för en förståelse av vad skolbiblioteket är. Ett folkbibliotek styrs av 
bibliotekslagen och de kulturmål som satts i respektive kommun. 
Folkbibliotekens syfte är att ha biblioteket öppet för alla låntagare, det styrs 
av kulturnämnden och har ett program som ska nå så många som möjligt. 
Ett folkbibliotek är inte ett skolbibliotek. Här kan det då bli problematiskt 
när man kombinerar och delar tjänster. När slutar skolbibliotekets uppdrag 
och när börjar folkbibliotekets? För de skolbibliotekarier som är anställda av 
kulturförvaltningen kan detta skapa ett ännu större dilemma av 
tillhörighetsproblematik. Det ställer stora krav på starka och reglerade 
överenskommelser och förtydligande över vilka ansvar respektive 
verksamhet har gentemot varandra.  
 
Rektors ansvar ställer krav på kompetensen och förutsättningarna att förstå 
skolbibliotekets roll. Ett rum utan kompetent personal kan omöjligen uppnå 
kravet från läroplanen. 
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1. Nulägesbeskrivning 
 
1.1 Organisationen 
 
Det finns ingen standardiserad modell för att organisera skolbibliotek. I 
Eslöv är skolbibliotekarietjänsterna förlagda till Kultur och fritid och 
skolbibliotekarierna är utplacerade på sina respektive skolor. Inom KoF 
finns en bibliotekarie som har samordningsuppdrag. 
 
I Malmö är skolbibliotekarierna anställda av skolan och 
samordningsuppdraget ligger inom skolförvaltningen. I Trelleborg är 
skolbibliotekarierna anställda av Stadsbiblioteket, har Stadsbiblioteket som 
sin arbetsplats och gör besök på kommunens skolor. I Ystad arbetar en 
skolbibliotekarie centralt inom skolförvaltningen och lärarbibliotekarier är 
stationerade på skolorna. 
 
I Eslöv är skolbibliotekssamordnaren en skolbibliotekarie inom KoF som 
har samordningsuppdraget som en del i sin tjänst. Samordnaren fördelar 
medieanslag, organiserar möten för skolbibliotekspersonal inom både KoF 
och BoU och är verksamhetsnära stöd respektive motpart för KoF och BoU. 
 
Skolbiblioteksverksamheten för grundskolorna i Eslövs kommun regleras av 
partnerskapsavtalet mellan förvaltningarna Barn och utbildning (BoU) och 
Kultur och fritid (KoF). I grova drag kan kostnadsfördelningen sägas vara 
att KoF ansvarar för skolbibliotekarier och medieförsörjning, medan BoU 
ansvarar för inventarier och drift. Då tanken är att skolbiblioteket ska vara 
en integrerad del av skolan har respektive rektor huvudansvar för att 
skolbiblioteket drivs och används på ett så bra sätt som möjligt. 
 
1.2 Bemanning 
 
Skolbiblioteken bemannas huvudsakligen av bibliotekarier från Kultur och 
fritid. Inom Eslövs tätort finns 2,3 årsverken fördelad på 2 bibliotekarier på 
100 respektive 75 procent och en biblioteksassistent på 50%. 
Skolbibliotekarien på heltid jobbar mot Norrevång F-6 och 7-9, Fridasro och 
Bredablick. Skolbibliotekarien på 75% jobbar mot Västra och Ekenäs. På de 
integrerade folk- och skolbiblioteken i byarna finns 2 årsverken fördelat på 
4 halvtidstjänster med fackutbildade bibliotekarier. Barn och utbildning står 
för bemanningen, eller en del av den, på några skolor med personal som 
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huvudsakligen har annan utbildning än bibliotekarieutbildning. Nedan följer 
bemanningen på skolorna i kommunen. 
 
 
 Skolbibliotekarie 

KoF 
Personal från BoU 

Fridasroskolan 25% 50% 
Sallerupskolan 0%  
Västra skolan, 
Ekenässkolan 

75%  

NV F-6, NV 7-9, 
Bredablick 

75%  

Nya Östra 0%  
Källeberg 0%  
Stehag 50%  
Marieskolan 50%  
Flyinge 50%  
Harlösa 0%  
Östra strö 0%  
Ölyckeskolan 50%  
 
 

2. Problemområden 
 

2.1 Ansvarsfrågan 
 
Ett stort problem med rådande modell för organisering av skolbiblioteket är 
det fragmenterade ansvaret. Rektor ansvarar för driften av skolbiblioteket, 
men har ofta inte personalansvar för den eller de personer som arbetar i 
biblioteket. Rektor har därför begränsade möjligheter att driva 
skolbiblioteket i önskad riktning.  
 
Personalansvaret ligger istället hos bibliotekschef, vilket i sin tur har 
begränsade möjligheter att påverka sin personals arbetssituation då den styrs 
av skolans verksamhet. 
 
Samordnaren har också en organisatoriskt svår roll, då 
samordningsmandatet kommer från KoF och därmed inte gäller den del av 
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skolbibliotek som faller under BoU. Skolbibliotekssamordnaren har heller 
ingen kontakt med andra typer av samordningsverksamheter inom skolan, 
då dessa ligger hos BoU. 
 
Partnerskapsavtalet och den tillhörande handlingsplanen är ett försök att 
råda bot på den problematiska ansvarsfördelningen. Det lyckas i viss mån, 
men det brister både i grader av reglering och i kommunikation.  
 
En konsekvens av otydligheten i ansvaret är att det inte finns någon 
övergripande skolbiblioteksplan i kommunen. Förutsättningarna för att 
skriva en är också dåliga, då ingen av förvaltningarna äger tillräckligt 
mycket av frågan för att kunna skriva en. 
 
2.2 Kostnadsfrågan 
 
Kostnaderna för skolbiblioteksverksamheten regleras av 
partnerskapsavtalet. Kostnadsfördelningen i sig är i grunden inte 
problematisk, även om det inte är ordentligt förankrat i verksamheterna vem 
som ska stå för vad. Det som är problematiskt är att ingen har ett 
helhetsgrepp om kostnaderna. Möjligheten att styra verksamheten i önskad 
riktning är därför begränsade. 
 
Då personalansvaret ligger hos KoF kan rektor inte styra i vilken grad 
biblioteket är bemannat. En satsning på biblioteket från skolans håll innebär 
i praktiken en satsning på det fysiska rummet, utan garantier att fackutbildad 
personal ska arbeta där. 
 
Det omvända gäller också. En personalsatsning från KoF innebär inte att det 
finns materiella förutsättningar för att bedriva biblioteksverksamhet. 
 
Då kostnaderna delas mellan två förvaltningar genom partnerskapsavtal, 
men tas ur budget från respektive verksamhet (den enskilda skolan eller 
skolbiblioteket) finns det en risk att kostnader som bärs av den andra 
verksamheten ses som gratis och därmed inte värderas som andra 
motsvarande kostnader som tas från den egna budgeten. Ett exempel är 
skolbibliotekarierna, som inte belastar skolans budget. Konsekvensen blir, i 
vissa fall, att skolan inte ställer adekvata krav på tjänsten då de får tjänsten 
kostnadsfritt oavsett hur mycket de nyttjar den. 
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2.3 Kunskap om skolbibliotek 
 
Kunskapsnivån vad gäller skolbibliotek är i många fall låg bland rektorerna. 
Då rektorerna ansvarar för driften av skolbiblioteken är det ett problem. Två 
av de ovan nämnda problemen kan vara en förklaring till varför 
kunskapsnivån är så låg. En har att göra med ansvarsfördelningen. Det har 
tidigare inte varit tydligt, annat än en kort skrivelse i läroplanen, att rektor 
ansvarar för skolbiblioteket. Så som organisationen ser ut i Eslöv är det lätt 
att ansvaret ligger på biblioteket. Skrivningen om ansvar skärptes i 
revideringen av partnerskapsavtalet 2019/2020, men det har inte slagit 
igenom ordentligt. 
 
Även om skolbibliotek sedan LGR11 har varit inskrivet i läroplanen och att 
skrivningarna har skärpts i och med revideringen 2018 så har 
Skolinspektionens uppföljning av hur skolorna jobbar med skolbibliotek 
varit begränsad. Det har därför varit brist på information om hur 
skolbiblioteksverksamhet faktiskt ska bedrivas effektivt, även om 
utredningar som “Värdet av skolbibliotek” har kunnat tjäna som stöd. 
 
Även om den generella kunskapsnivån bland rektorer är låg, så fungerar 
skolbiblioteksverksamheten bra på ett par platser i kommunen. Ett av de 
stora problemen är att kvaliteten på skolbiblioteksverksamheten skiljer sig 
väldigt mycket åt mellan de olika enheterna. Långt ifrån alla rektorer är 
oengagerade och okunniga vad gäller skolbibliotek, men då vi strävar efter 
en jämlik skola för alla grundskoleelever i kommunen är det otillräckligt att 
det fungerar bra på ett fåtal platser.   
 

2.4 Kommunikation 
 
Så som partnerskapsavtalet är formulerat så krävs det en omfattande 
kommunikation mellan förvaltningarna för att allt ska fungera. Det gäller 
både kommunikation mellan chef och chef, medarbetare-chef och mellan 
medarbetare och medarbetare i de två förvaltningarna. 
 
I och med att skolbibliotekarierna tillhör KoF sker utvecklingssamtal och 
uppföljning av det mellan bibliotekschef och skolbibliotekarie, trots att 
skolbibliotekarien jobbar på en arbetsplats där bibliotekschefen endast har 
indirekt inflytande. Utvecklingsmål och uppföljning är således frikopplat 
från skolbibliotekariens arbetsplats och dess verksamhetschef. På vissa 
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enheter är dock kommunikationen mellan skolbibliotekarie och rektor god, 
men det saknas en övergripande systematik vilket gör att målet om en 
jämlik skolbiblioteksverksamhet är svårt att nå.  
 
Det finns heller ingen systematik i hur kommunikationen mellan rektor och 
bibliotekschef sker. Allt som oftast har kommunikation skett när det uppstått 
en kris, men där signalerna på krissituationen har kommit långt tidigare. 
 
Kommunikationen mellan medarbetare i de två förvaltningarna har även de 
brustit i systematik. Det är stor variation mellan enheterna vad gäller om 
skolbibliotekarien är inbjuden till allmänna möten såsom arbetsplatsträffar. 
På vissa enheter fungerar det bra, medan det på andra håll inte fungerar alls. 
 

2.5 Bemanning 
 
Antalet skolbibliotekarietjänster är, sett till elevantal och kraven på 
skolbibliotek, allt för få. Det gäller framför allt Eslövs tätort. 
Bemanningsgraden av skolbibliotekarier har de 10 senaste åren legat på 1,75 
årsverken i tätorten, fördelat på en heltidstjänst och en 75% tjänst.  
 
Under de senaste 10 åren har dock skolbiblioteken upptagits i läroplanen, 
elevunderlaget växt och F-6 inkluderats i de elever som ska erbjudas 
fackutbildad skolbibliotekarie. Tidigare var det bara årskurs 7-9 som var 
garanterade det enligt partnerskapsavtalet. Även om resursfrågan inte ska 
vara det primära i denna utredning är det svårt att komma ifrån att det är en 
problematisk situation med bemanningsgraden i Eslövs tätort. 
 
I byarna är skolbiblioteken integrerade i biblioteksfilialerna och 
bemanningssituationen är där relativt god. Harlösa är undantaget, där skolan 
inte ligger i anslutning till biblioteksfilialen och därför står utan 
skolbibliotekarie. 
 

3. Förslag på förbättringar 
 
Följande förslag är nyckelfaktorer med syfte att skapa en god och likvärdig 
skolbiblioteksverksamhet för alla elever i kommunen. 
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-  Flytta skolbibliotekarietjänsterna till Barn- och 
utbildningsförvaltningen och att skolbibliotekarierna då skulle ha 
respektive skolas rektor som närmsta chef.  

 
- Rektorerna är nyckelpersoner i skolbiblioteksfrågan, då det är de 

som är ansvariga för att skolbiblioteket används som en pedagogisk 
resurs. Det behövs utbildningsinsatser för att alla rektorer ska förstå 
skolbibliotekets funktion och varför det är en resurs de behöver satsa 
på. Även om det finns en resursbrist vad gäller bemanning så har vi 
också ett underutnyttjande av befintliga resurser. 
 

- Bemanningen behöver också öka. Vi har några skolor i Eslövs tätort 
som saknar fackutbildad bibliotekspersonal: Källeberg, Sallerup och 
Nya Östra. De befintliga tjänsterna i tätorten är svåra att stycka upp 
ytterligare. Utanför tätorten så har vi Harlösa och Östra strö som 
saknar skolbibliotekarie. Då de befintliga tjänsterna är svåra att dela 
upp ytterligare så behövs det rekryteras fler skolbibliotekarier för att 
vi ska kunna erbjuda en god och jämlik skolbiblioteksverksamhet för 
alla grundskoleelever i kommunen. 

 
 
 
Ulrika Narling  
Avdelningschef 
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§ 91    KOF.2021.0114 

Skolbiblioteken i Eslövs kommun  

Ärendebeskrivning  
Tjänstepersoner från Barn- och Utbildningsförvaltningen (BoU) och Kultur- och 
Fritidsförvaltningen (KoF) har initierat ärendet om överflyttning av skolbiblioteken 
från kultur- och fritidsnämnden till barn- och familjenämnden. 

Beslutsunderlag 
 Skolbiblioteken i Eslövs kommun 
 Skolbiblioteken i Eslövs kommun en nulägesbeskrivning 
 Skolbibliotek för bildning och utbildning SOU 20213 
 

Beredning 
Under hösten 2020 fick grundskolechef Ulrika Narling och bibliotekschef Per 
Andersson i uppdrag av respektive förvaltningschef att utreda situationen för 
skolbiblioteken i Eslövs kommun och komma med förslag på förbättringar. Det 
resulterade i rapporten “Skolbiblioteken i Eslövs kommun - En nulägesbeskrivning 
och identifiering av problemområden”. 

Ett av de problem som lyfts i rapporten är det otydliga ansvaret för skolbiblioteken. 
Rektor har ansvar för att skolbiblioteket används på ett bra sätt, utan personalansvar 
för de bibliotekarier som arbetar på skolbiblioteket. Personalansvaret ligger hos 
bibliotekschefen som har små möjligheter att påverka skolbibliotekariens 
arbetssituation. Det avhjälps till viss del genom partnerskapsavtalet mellan 
förvaltningarna, men det finns organisatoriska problem som är svåra att avhjälpa 
inom ramen för hur organisationen ser ut i dagsläget. 

I förslagen till förbättring skriver rapportförfattarna att de har diskuterat möjligheten 
att flytta över skolbibliotekarietjänsterna från Kultur och Fritid (KoF) till Barn och 
utbildning (BoU). De menar att det skulle lösa många av de organisatoriska 
problemen. De avvisar dock förslaget om överflyttning då de gjorde bedömningen att 
den generella kunskapsnivån om skolbibliotek hos rektorerna var allt för låg vid 
tidpunkten då rapporten skrevs. 

De rekommenderar istället att fokus initialt bör vara att utbilda rektorerna i hur 
skolbiblioteksverksamhet bör bedrivas från ledningshåll. 

Under 2021 har utbildningsinsatser riktade mot rektorerna påbörjats. 
Förutsättningarna är därför annorlunda än när rapporten skrevs och det hinder för att 
flytta tjänsterna som rapporten såg finns inte på samma sätt idag. 
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I början av 2021 publicerades delbetänkandet SOU 2021:3 “Skolbibliotek för 
bildning och utbildning”. Utredningen ger ett antal lagförslag och förslag på 
ändringar i läroplanerna för att stärka skolbibliotekens roll. Om lagförslagen blir lag 
kommer högre krav än idag ställas på huvudman för att bedriva ändamålsenlig 
skolbiblioteksverksamhet, bland annat genom krav på bemannad 
skolbiblioteksverksamhet. 

I utredningen lyfts frågan om skolbibliotekariernas organisatoriska hemvist. 
Utredningen gör bedömningen att rektor bör vara chef över skolbibliotekarierna. 
Utredarna ser en rad fördelar med att rektor är chef. Genom det: 

[...] blir skolbiblioteket en naturlig del av den pedagogiska verksamheten, så att 
skolbiblioteket används som pedagogisk resurs och kommer alla elever till del. 
Rektorers engagemang för skolbiblioteket förefaller öka när de ansvarar för 
personalen i skolbiblioteket. Rektorer får också insyn i skolbiblioteksverksamheten 
när de genomför utvecklingssamtalen med bibliotekarien. En annan fördel med att 
rektor är chef över personalen på skolbiblioteket är att rektor på så vis kan styra över 
bibliotekariernas arbetstid, vilket underlättar när rektor ska skapa förutsättningar för 
samarbetet mellan skolbibliotekarierna och lärarna. Även möjligheten för rektor att 
organisera gemensam tid för planering och kompetensutveckling för lärare och 
bibliotekarier ökar om rektor har personalansvar för bibliotekarierna. (s. 197) 

På grund av det som framkommer i rapporten, om skolbiblioteken i Eslöv och det 
som står i delbetänkandet om skolbibliotek, föreslår vi att 
skolbiblioteksverksamheten ska flyttas från KoF till BoU och att huvudansvar för 
skolbiblioteksverksamheten i Eslöv ska ligga hos BoU. 

I Eslöv finns fyra så kallade integrerade bibliotek, där biblioteket är ett kombinerat 
folk- och skolbibliotek. Det gäller biblioteken i Löberöd, Stehag, Marieholm och 
Flyinge. Bibliotekarierna på dessa bibliotek har tjänster där vissa timmar är avsatta 
till skolan och vissa till folkbiblioteket. I budget ligger inte tjänsterna under 
grundskolebiblioteken (verksamhet 44023), utan under folkbiblioteken (verksamhet 
32000). Tjänsterna bör inte flyttas över i detta skede, utan tjänsterna bör ses över vid 
naturliga avgångar (exempelvis pensionsavgång) för att då se på möjligheten att 
flytta över den del av tjänst som rör skolbiblioteket till BoU. 

Överflyttningen gäller endast de skolbibliotek som enbart fungerar som skolbibliotek 
och där personal från KoF bemannar. Det är Ekenäs och Västra, där en bibliotekarie 
från KoF bemannar det för skolorna gemensamma biblioteket på 100% 
och Norrevång F-6, 7-9, Bredablick och Fridasro där en bibliotekarie från KoF och 
en biblioteksassistent från Kof bemannar på 100%, respektive 50%. 
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Vi ser det som önskvärt inom båda förvaltningarna att det goda samarbete som finns 
mellan folkbibliotek och skolbibliotek består, där vi exempelvis har en gemensam 
bibliotekskatalog och boktransporter mellan biblioteken. Samarbetet regleras av ett 
partnerskapsavtal mellan förvaltningarna som revideras årligen och undertecknas av 
de båda förvaltningscheferna. Partnerskapsavtalet kommer att bibehållas även efter 
en överflyttning. 

De ekonomiska konsekvenserna för KoF blir att den budget som är avsatt för 
grundskolebiblioteken (verksamhet 44023) överförs till BoU. Budgeten är på 1448 
tkr, där 1148 tkr är lönekostnader och 300 tkr är kostnad för medier och 
kontorsmaterial. 

Vidare finns det driftskostnader för skolbiblioteken för exempelvis bibliotekssystem 
och boktransporter. Se bilaga Ekonomi_tranferering.pdf. Dessa ligger i budgeten för 
folkbiblioteken (verksamhet 32000), men kommer att debiteras BoU och regleras i 
partnerskapsavtalet då kostnaderna är avhängiga hur BoU kommer att organisera sin 
skolbiblioteksverksamhet. De kan exempelvis välja att sköta vissa delar av driften 
själva, varvid vi inte kommer att ha en kostnad för den delen. 

Beslutsgång 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar gemensamt att ändra förvaltningens förslag till 
beslut genom att förtydliga att det endast rör sig om skolbibliotek som endast 
fungerar som skolbibliotek och som är bemannade av personal från Kultur och Fritid. 
En utvärdering ska göras och redovisas till nämnden januari 2023. 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
Kommunfullmäktige att ansvaret för skolbiblioteksverksamheten och den 
personal som arbetar på skolbibliotek som endast fungerar som skolbibliotek 
och som till hör Kultur och Fritid, flyttas över från kultur- och 
fritidsnämnden till barn- och familjenämnden från och med 1 januari 2022. 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar även att en utvärdering ska göras, 
resultatet ska redovisas på nämndens sammanträde i januari 2023. 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 
Barn- och familjenämnden 
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Inledning 
En hållbar skolbiblioteksverksamhet är en verksamhet som inte är beroende 

av enskilda engagerade skolbibliotekarier, utan byggs tillsammans med en 

aktiv rektor som förstår funktionen skolbibliotek och vilken effekt en god 

skolbiblioteksverksamhet har. En hållbar skolbiblioteksverksamhet är en 

självklar del av skolans verksamhet och systematiska kvalitetsarbete. Den är 

inte valbar och den står stadigt i ett tydligt sammanhang med rektor och 

personal på skolan.  

 

Skollag och bibliotekslag är i dagsläget tydlig och otydlig på samma gång. 

Enligt dessa ska alla skolor ha tillgång till skolbibliotek. Det är upp till 

huvudmannen att tolka denna skrivning. Då måste huvudman förstå 

skolbibliotekets roll i dagens skola. Uppdraget kan ibland ses som en 

förlängning av folkbibliotekets och fokus hamnar ofta på enbart det 

läsfrämjande uppdraget.  

 

Läroplanen för grundskolan ger rektorn ansvaret för att skolbibliotekets 

verksamhet ska användas som en del i undervisningen för att stärka 

elevernas språkliga förmåga och digitala kompetens. Regeringen har tillsatt 

en utredning (Dir. 2019:91 Stärkta skolbibliotek och läromedel) som ska ge 

förslag på aktiviteter som kan stärka skolbiblioteken och bemanningen av 

dessa. Vad denna kommer leda till är i nuläget oklart, men det ger en 

fingervisning om att skolbibliotekens roll är viktig och att den synliggörs i 

allt fler sammanhang och större utsträckning.  

 

Bilden av ett bibliotek som präglar många är folkbibliotekets; en öppen 

verksamhet där tillgängligheten för alla är det viktigaste. Genom att få 

tillgång till rummet får jag tillgång till biblioteket. Det är inte 

skolbibliotekets uppdrag. Skolbibliotekets uppdrag är att stärka eleverna i 

såväl det läsfrämjande som i deras digitala kompetens. Det görs inte genom 

att vara en öppen verksamhet med enbart tillgång till rummet skolbibliotek. 

Det krävs kompetens som tillsammans med lärarna kan planera, bygga upp 

arbetet och utvärdera.  

 

En tydlig bild av skillnaden mellan folkbibliotek och skolbibliotek är central 

för en förståelse av vad skolbiblioteket är. Ett folkbibliotek styrs av 

bibliotekslagen och de kulturmål som satts i respektive kommun. 

Folkbibliotekens syfte är att ha biblioteket öppet för alla låntagare, det styrs 
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av kulturnämnden och har ett program som ska nå så många som möjligt. 

Ett folkbibliotek är inte ett skolbibliotek. Här kan det då bli problematiskt 

när man kombinerar och delar tjänster. När slutar skolbibliotekets uppdrag 

och när börjar folkbibliotekets? För de skolbibliotekarier som är anställda av 

kulturförvaltningen kan detta skapa ett ännu större dilemma av 

tillhörighetsproblematik. Det ställer stora krav på starka och reglerade 

överenskommelser och förtydligande över vilka ansvar respektive 

verksamhet har gentemot varandra.  

 

Rektors ansvar ställer krav på kompetensen och förutsättningarna att förstå 

skolbibliotekets roll. Ett rum utan kompetent personal kan omöjligen uppnå 

kravet från läroplanen. 

Nulägesbeskrivning 

Organisationen 

 

Det finns ingen standardiserad modell för att organisera skolbibliotek. I 

Eslöv har vi valt att förlägga skolbibliotekarietjänsterna till Kultur och fritid 

och att skolbibliotekarierna är utplacerade på sina respektive skolor. Inom 

KoF finns en bibliotekarie som har samordningsuppdrag. 

 

I Malmö är skolbibliotekarierna anställda av skolan och 

samordningsuppdraget ligger inom skolförvaltningen. I Trelleborg är 

skolbibliotekarierna anställda av Stadsbiblioteket, har Stadsbiblioteket som 

sin arbetsplats och gör besök på kommunens skolor. I Ystad arbetar en 

skolbibliotekarie centralt inom skolförvaltningen och lärarbibliotekarier är 

stationerade på skolorna. 

 

Gemensamt för de modeller som fungerar bra är dock att det finns en 

samordningsfunktion som kan arbeta centralt i administrationen, men också 

ut mot skolorna. Samordnaren behöver vara ett nav mellan det praktiska 

arbetet på skolan och skolbiblioteksutvecklingen i kommunen. 

 

I Eslöv är skolbibliotekssamordnaren en skolbibliotekarie inom KoF som 

har samordningsuppdraget som en del i sin tjänst. Samordnaren fördelar 

medieanslag, organiserar möten för skolbibliotekspersonal inom både KoF 

och BoU och är verksamhetsnära stöd respektive motpart för KoF och BoU. 

Inom KoF och ut mot skolbibliotekspersonalen inom både KoF och BoU 

fungerar det ganska bra, men rollen är otydligt definierad gentemot 
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skolledningen på de olika skolorna. I handlingsplanen som togs fram 2019 

så lades ett förslag fram på en handläggare från respektive förvaltning för att 

arbeta centralt. Skolbibliotekssamordnaren skulle kunna fungera som 

handläggare inom KoF, med en tydlig motpart inom BoU.   

 

Skolbiblioteksverksamheten för grundskolorna i Eslövs kommun regleras av 

partnerskapsavtalet mellan förvaltningarna Barn och utbildning (BoU) och 

Kultur och fritid (KoF). I grova drag kan kostnadsfördelningen sägas vara 

att KoF ansvarar för skolbibliotekarier och medieförsörjning, medan BoU 

ansvarar för inventarier och drift. Då tanken är att skolbiblioteket ska vara 

en integrerad del av skolan har respektive rektor huvudansvar för att 

skolbiblioteket drivs och används på ett så bra sätt som möjligt. 

 

Utöver den löpande verksamheten finns det hos KoF en bibliotekarie som 

har samordningsansvar, en skolbibliotekssamordnare.  

 

Bemanning 

Skolbiblioteken bemannas huvudsakligen av bibliotekarier från Kultur och 

fritid. Inom Eslövs tätort finns 2,3 årsverken fördelad på 2 bibliotekarier på 

100 respektive 75 procent och en biblioteksassistent på 50%. 

Skolbibliotekarien på heltid jobbar mot Norrevång F-6 och 7-9, Fridasro 

och Bredablick. Skolbibliotekarien på 75% jobbar mot Västra och Ekenäs. 

På de integrerade folk- och skolbiblioteken i byarna finns 2 årsverken 

fördelat på 4 halvtidstjänster med fackutbildade bibliotekarier. Barn och 

utbildning står för bemanningen, eller en del av den, på några skolor med 

personal som huvudsakligen har annan utbildning än 

bibliotekarieutbildning. Undantaget är Östra skolan, där skolbibliotekarien 

har en lärarutbildning i grunden och har valt att vidareutbilda sig till 

bibliotekarie. Nedan följer bemanningen på skolorna i kommunen. 

 

 Skolbibliotekarie KoF Personal från BoU Kommentar 

Fridasroskolan 25% 50%  

Sallerupskolan 0% 50%  

Västra skolan 75%  20% detta läsår, då 

Ekenäs renoveras 

NV F-6 125%  Tillsammans med NV 7-

9 och Bredablick 

Nya Östra 0% 50%  
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Ekenäs 75%  50% detta läsår, delat 

med Källeberg 

Källeberg 0%  50% endast detta läsår,  

NV 7-9 100%   

Stehag 50%   

Marieskolan 50%   

Flyinge 50%   

Harlösa 0%   

Östra strö 0%   

Ölyckeskolan 50%   

Bredablick 100%   

 

Problemområden 

 

Ansvarsfrågan 

Ett stort problem med rådande modell för organisering av skolbiblioteket är 

det fragmenterade ansvaret. Rektor ansvarar för driften av skolbiblioteket, 

men har ofta inte personalansvar för den eller de personer som arbetar i 

biblioteket. Rektor har därför begränsade möjligheter att driva 

skolbiblioteket i önskad riktning.  

 

Personalansvaret ligger istället hos bibliotekschef, vilket i sin tur har 

begränsade möjligheter att påverka sin personals arbetssituation då den styrs 

av skolans verksamhet. 

 

Samordnaren har också en organisatoriskt svår roll, då 

samordningsmandatet kommer från KoF och därmed inte gäller den del av 

skolbibliotek som faller under BoU. Skolbibliotekssamordnaren har heller 

ingen kontakt med andra typer av samordningsverksamheter inom skolan, 

då dessa ligger hos BoU. 

 

Partnerskapsavtalet och den tillhörande handlingsplanen är ett försök att 

råda bot på den problematiska ansvarsfördelningen. Det lyckas i viss mån, 

men det brister både i grader av reglering och i kommunikation.  

 

En konsekvens av otydligheten i ansvaret är att det inte finns någon 

övergripande skolbiblioteksplan i kommunen. Förutsättningarna för att 
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skriva en är också dåliga, då ingen av förvaltningarna äger tillräckligt 

mycket av frågan för att kunna skriva en. 

 

Kostnadsfrågan 

Kostnaderna för skolbiblioteksverksamheten regleras av 

partnerskapsavtalet. Kostnadsfördelningen i sig är i grunden inte 

problematisk, även om det inte är ordentligt förankrat i verksamheterna vem 

som ska stå för vad. Det som är problematiskt är att ingen har ett 

helhetsgrepp om kostnaderna. Möjligheten att styra verksamheten i önskad 

riktning är därför begränsade. 

 

Då personalansvaret ligger hos KoF kan rektor inte styra i vilken grad 

biblioteket är bemannat. En satsning på biblioteket från skolans håll innebär 

i praktiken en satsning på det fysiska rummet, utan garantier att fackutbildad 

personal ska arbeta där. 

 

Det omvända gäller också. En personalsatsning från KoF innebär inte att det 

finns materiella förutsättningar för att bedriva biblioteksverksamhet. 

 

Då kostnaderna delas mellan två förvaltningar genom partnerskapsavtal, 

men tas ur budget från respektive verksamhet (den enskilda skolan eller 

skolbiblioteket) finns det en risk att kostnader som bärs av den andra 

verksamheten ses som gratis och därmed inte värderas som andra 

motsvarande kostnader som tas från den egna budgeten. Ett exempel är 

skolbibliotekarierna, som inte belastar skolans budget. Konsekvensen blir, i 

vissa fall, att skolan inte ställer adekvata krav på tjänsten då de får tjänsten 

kostnadsfritt oavsett hur mycket de nyttjar den. 

 

Kunskap om skolbibliotek 

Kunskapsnivån vad gäller skolbibliotek är i många fall låg bland rektorerna. 

Då rektorerna ansvarar för driften av skolbiblioteken är det ett problem. Två 

av de ovan nämnda problemen kan vara en förklaring till varför 

kunskapsnivån är så låg. En har att göra med ansvarsfördelningen. Det har 

tidigare inte varit tydligt, annat än en kort skrivelse i läroplanen, att rektor 

ansvarar för skolbiblioteket. Så som organisationen ser ut i Eslöv är det lätt 

att ansvaret ligger på biblioteket. Skrivningen om ansvar skärptes i 

revideringen av partnerskapsavtalet 2019/2020, men det har inte slagit 

igenom ordentligt. 
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Det har skapat en situation där skolbiblioteken i viss utsträckning ses som 

en extern tjänst som KoF levererar. Det andra problemet, den problematiska 

kostnadsfördelningen, spär på det. I och med att skolbibliotekariernas 

tjänster inte kostar något för skolan har skolbiblioteksverksamheten setts 

som en extern tjänst som är gratis, vilket har bidragit till att förväntningarna 

från skolan i vissa fall har varit lågt.  

 

Även om skolbibliotek sedan LGR11 har varit inskrivet i läroplanen och att 

skrivningarna har skärpts i och med revideringen 2018 så har 

Skolinspektionens uppföljning av hur skolorna jobbar med skolbibliotek 

varit begränsad. Det har därför varit brist på information från skolhåll 

centralt om hur skolbiblioteksverksamhet faktiskt ska bedrivas effektivt, 

även om utredningar som “Värdet av skolbibliotek” har kunnat tjäna som 

stöd. 

 

Resultatet är att de enskilda rektorerna generellt har låg kunskapsnivå vad 

gäller att driva skolbibliotek. De ser ofta inte nyttan med skolbibliotek, 

åtminstone inte i ett vidare perspektiv. Incitamenten för att bedriva ett bra 

arbete har heller inte funnits, då tjänsterna inte har kostat rektorerna något 

och Skolinspektionen inte har följt upp att det görs på ett bra sätt.  

 

Även om den generella kunskapsnivån bland rektorer är låg, så fungerar 

skolbiblioteksverksamheten bra på ett par platser i kommunen. Ett av de 

stora problemen är att kvaliteten på skolbiblioteksverksamheten skiljer sig 

väldigt mycket åt mellan de olika enheterna. Långt ifrån alla rektorer är 

oengagerade och okunniga vad gäller skolbibliotek, men då vi strävar efter 

en jämlik skola för alla grundskoleelever i kommunen är det otillräckligt att 

det fungerar bra på ett fåtal platser.   

 

Kommunikation 

Så som partnerskapsavtalet är formulerat så krävs det en omfattande 

kommunikation mellan förvaltningarna för att allt ska fungera. Det gäller 

både kommunikation mellan chef och chef, medarbetare-chef och mellan 

medarbetare och medarbetare i de två förvaltningarna. 

 

I och med att skolbibliotekarierna tillhör KoF sker utvecklingssamtal och 

uppföljning av det mellan bibliotekschef och skolbibliotekarie, trots att 

skolbibliotekarien jobbar på en arbetsplats där bibliotekschefen endast har 
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indirekt inflytande. Utvecklingsmål och uppföljning är således frikopplat 

från skolbibliotekariens arbetsplats och dess verksamhetschef. På vissa 

enheter är dock kommunikationen mellan skolbibliotekarie och rektor god, 

men det saknas en övergripande systematik vilket gör att målet om en 

jämlik skolbiblioteksverksamhet är svårt att nå.  

 

Det finns heller ingen systematik i hur kommunikationen mellan rektor och 

bibliotekschef sker. Allt som oftast har kommunikation skett när det 

uppstått en kris, men där signalerna på krissituationen har kommit långt 

tidigare. 

 

Kommunikationen mellan medarbetare i de två förvaltningarna har även de 

brustit i systematik. Det är stor variation mellan enheterna vad gäller om 

skolbibliotekarien är inbjuden till allmänna möten såsom arbetsplatsträffar. 

På vissa enheter fungerar det bra, medan det på andra håll inte fungerar alls. 

 

Bemanning 

Antalet skolbibliotekarietjänster är, sett till elevantal och kraven på 

skolbibliotek, allt för få. Det gäller framför allt Eslövs tätort. 

Bemanningsgraden av skolbibliotekarier har de 10 senaste åren legat på 

1,75 årsverken i tätorten, fördelat på en heltidstjänst och en 75% tjänst. Det 

har dock tillkommit en skolbibliotekarie på 50% på Östra skolan, men det 

har skolan finansierat själva inom ramen för sin befintliga budget.  

 

Under de senaste 10 åren har dock skolbiblioteken upptagits i läroplanen, 

elevunderlaget växt och F-6 inkluderats i de elever som ska erbjudas 

fackutbildad skolbibliotekarie. Tidigare var det bara årskurs 7-9 som var 

garanterade det enligt partnerskapsavtalet. Även om resursfrågan inte ska 

vara det primära i denna utredning är det svårt att komma ifrån att det är en 

problematisk situation med bemanningsgraden i Eslövs tätort. 

 

I byarna är skolbiblioteken integrerade i biblioteksfilialerna och 

bemanningssituationen är där relativt god. Harlösa är undantaget, där skolan 

inte ligger i anslutning till biblioteksfilialen och därför står utan 

skolbibliotekarie. 
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Förslag på förbättringar 

Det finns två saker som vi framför allt vill lyfta som nyckelfaktorer för att 

skapa en god och likvärdig skolbiblioteksverksamhet för alla elever i 

kommunen och det är rektorernas kunskap om skolbibliotek och ökad 

bemanning. 

 

Vi diskuterade i ett inledande skede av utredningen möjligheten att flytta 

skolbibliotekarietjänsterna till Barn- och utbildningsförvaltningen och att 

skolbibliotekarierna då skulle ha respektive skolas rektor som närmsta chef. 

Även om det finns organisatoriska vinster med det så saknas i dagsläget 

förutsättningar för att bedriva skolbiblioteksutveckling på många skolor i 

kommunen. En överflyttning av tjänsterna utan att först ha höjt rektorernas 

kompetens vad gäller skolbibliotek kan få konsekvensen att 

skolbibliotekssituationen i Eslöv blir sämre än vad den är idag. 

 

Rektorerna är nyckelpersoner i skolbiblioteksfrågan, då det är de som är 

ansvariga för att skolbiblioteket används som en pedagogisk resurs. Det 

behövs därför utbildningsinsatser för att alla rektorer ska förstå 

skolbibliotekets funktion och varför det är en resurs de behöver satsa på. 

Även om det finns en resursbrist vad gäller bemanning så har vi också ett 

underutnyttjande av befintliga resurser, då vissa rektorer saknar kompetens 

att använda skolbiblioteket och skolbibliotekariens kompetens på ett bra 

sätt. 

 

Bemanningen behöver också öka. Vi har två skolor i Eslövs tätort som 

saknar fackutbildad bibliotekspersonal: Källeberg och Sallerup. De 

befintliga tjänsterna i tätorten är svåra att stycka upp ytterligare. Utanför 

tätorten så har vi Harlösa och Östra strö som saknar skolbibliotekarie. Då de 

befintliga tjänsterna är svåra att dela upp ytterligare så behövs det rekryteras 

fler skolbibliotekarier för att vi ska kunna erbjuda en god och jämlik 

skolbiblioteksverksamhet för alla grundskoleelever i kommunen. 
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Skolbiblioteken i Eslövs kommun 

Ärendebeskrivning 
Tjänstepersoner från Barn- och Utbildningsförvaltningen (BoU) och Kultur- och 
Fritidsförvaltningen (KoF) har initierat ärendet om överflyttning av skolbiblioteken 
från kultur- och fritidsnämnden till barn- och familjenämnden.  

Beslutsunderlag 
Skolbiblioteken i Eslövs kommun, en nulägesbeskrivning 
Skolbibliotek för bildning och utbildning SOU-20213 
Ekonomisk transferering 

Beredning 
Under hösten 2020 fick grundskolechef Ulrika Narling och bibliotekschef Per 
Andersson i uppdrag av sina förvaltningschefer att utreda situationen för 
skolbiblioteken i Eslövs kommun och ge förslag på förbättringar. Det resulterade i 
rapporten “Skolbiblioteken i Eslövs kommun - En nulägesbeskrivning och 
identifiering av problemområden”. 
 
Ett av de problem som lyfts i rapporten är det otydliga ansvaret för skolbiblioteken. 
Rektor har ansvar för att skolbiblioteket används på ett bra sätt, men har inte 
personalansvar för de bibliotekarier som arbetar på skolbiblioteket. Istället ligger 
personalansvaret hos bibliotekschefen, men denne har små möjligheter att påverka 
skolbibliotekariens arbetssituation. Det avhjälps till viss del genom 
partnerskapsavtalet mellan förvaltningarna, men det finns organisatoriska problem 
som är svåra att avhjälpa inom ramen för hur organisationen ser ut i dagsläget. 
 
I förslagen till förbättring skriver rapportförfattarna att de har diskuterat möjligheten 
att flytta över skolbibliotekarietjänsterna från KoF till BoU. De skriver att det skulle 
lösa många av de organisatoriska problemen. De avvisar dock förslaget om 
överflyttning då de gjorde bedömningen att den generella kunskapsnivån om 
skolbibliotek hos rektorerna var allt för låg vid tidpunkten då rapporten skrevs. 
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Istället rekommenderar de att fokus initialt bör vara att utbilda rektorerna i hur 
skolbiblioteksverksamhet bör bedrivas från ledningshåll. 
 
Under 2021 har utbildningsinsatser riktade mot rektorerna påbörjats. 
Förutsättningarna är därför annorlunda än när rapporten skrevs och det hinder för att 
flytta tjänsterna som rapporten såg finns inte på samma sätt idag. 
 
I början av 2021 publicerades delbetänkandet SOU 2021:3 “Skolbibliotek för 
bildning och utbildning”. Utredningen ger ett antal lagförslag och förslag på 
ändringar i läroplanerna för att stärka skolbibliotekens roll. Om lagförslagen blir lag 
kommer högre krav än idag ställas på huvudman för att bedriva ändamålsenlig 
skolbiblioteksverksamhet, bland annat genom krav på bemannad 
skolbiblioteksverksamhet. 
 
I utredningen lyfts frågan om skolbibliotekariernas organisatoriska hemvist. 
Utredningen gör bedömningen att rektor bör vara chef över skolbibliotekarierna. 
Utredarna ser en rad fördelar med att rektor är chef. Genom det: 
 

[...] blir skolbiblioteket en naturlig del av den pedagogiska verksamheten, 
så att skolbiblioteket används som pedagogisk resurs och kommer 
alla elever till del. Rektorers engagemang för skolbiblioteket förefaller öka när 
de ansvarar för personalen i skolbiblioteket. Rektorer får också insyn i 
skolbiblioteksverksamheten när de genomför utvecklingssamtalen med 
bibliotekarien. En annan fördel med att rektor är chef över personalen på 
skolbiblioteket är att rektor på så vis kan styra över bibliotekariernas arbetstid, 
vilket underlättar när rektor ska skapa förutsättningar för samarbetet mellan 
skolbibliotekarierna och lärarna. Även möjligheten för rektor att organisera 
gemensam tid för planering och kompetensutveckling för lärare och 
bibliotekarier ökar om rektor har personalansvar för bibliotekarierna. (s. 197) 

 
På grund av det som framkommer i rapporten om skolbiblioteken i Eslöv och det 
som står i delbetänkandet om skolbibliotek föreslår vi att skolbiblioteksverksamheten 
ska flyttas från KoF till BoU och att huvudansvar för skolbiblioteksverksamheten i 
Eslöv ska ligga hos BoU. 
 
I Eslöv finns fyra så kallade integrerade bibliotek, där biblioteket är ett kombinerat 
folk- och skolbibliotek. Det gäller biblioteken i Löberöd, Stehag, Marieholm och 
Flyinge. Bibliotekarierna på dessa bibliotek har tjänster där vissa timmar är avsatta 
till skolan och vissa till folkbiblioteket. I budget ligger inte tjänsterna under 
grundskolebiblioteken (verksamhet 44023), utan under folkbiblioteken (verksamhet 
32000). Tjänsterna bör inte flyttas över i detta skede, utan tjänsterna bör ses över vid 
naturliga avgångar (exempelvis pensionsavgång) för att då se på möjligheten att 
flytta över den del av tjänst som rör skolbiblioteket till BoU. 
 
Det överflyttningen gäller är alltså endast de skolbibliotek som enbart fungerar som 
skolbibliotek och där personal från KoF bemannar. Det är dels Ekenäs och Västra, 
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där en bibliotekarie från KoF bemannar det för skolorna gemensamma biblioteket på 
100%. Sedan är det Norrevång F-6, 7-9, Bredablick och Fridasro där en bibliotekarie 
från KoF och en biblioteksassistent från Kof bemannar på 100%, respektive 50%. 
 
Vi ser det som önskvärt inom båda förvaltningarna att det goda samarbete som finns 
mellan folkbibliotek och skolbibliotek består, där vi exempelvis har en gemensam 
bibliotekskatalog och boktransporter mellan biblioteken. Samarbetet regleras av ett 
partnerskapsavtal mellan förvaltningarna som revideras årligen och undertecknas av 
de båda förvaltningscheferna. Partnerskapsavtalet kommer att bibehållas även efter 
en överflyttning. 
 
De ekonomiska konsekvenserna för KoF är att den budget som är avsatt för 
grundskolebiblioteken (verksamhet 44023) överförs till BoU. Budgeten är på 
1448tkr, där 1148tkr är lönekostnader och 300tkr är kostnad för medier och 
kontorsmaterial. 
 
Vidare finns det driftskostnader för skolbiblioteken för exempelvis bibliotekssystem 
och boktransporter. Se bilaga Ekonomi_tranferering.pdf. Dessa ligger i budgeten för 
folkbiblioteken (verksamhet 32000), men kommer att debiteras BoU och regleras i 
partnerskapsavtalet då kostnaderna är avhängiga hur BoU kommer att organisera sin 
skolbiblioteksverksamhet. De kan exempelvis välja att sköta vissa delar av driften 
själva, varvid vi inte kommer att ha en kostnad för den delen. 
 

Förslag till beslut 
- Kultur- och Fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

Kommunfullmäktige att ansvaret för skolbiblioteksverksamheten flyttas över 
från kultur- och fritidsnämnden till barn- och familjenämnden från och med 
20220101. 

 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
Marcus Kulle Per Andersson 
Förvaltningschef Bibliotekschef 
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§ 48    KS.2021.0141 

Revidering av reglemente om ekonomiska förmåner till förtroendevalda 
i Eslövs kommun  

Ärendebeskrivning  
De digitala politiska möten som har hållits under pandemitiden har möjliggjort för 
förtroendevalda i kommunen att delta på flera möten hos såväl Eslövs kommun som 
hos andra offentliga organ vid samma tidpunkt. Med anledning av det så förtydligas 
nu i reglementet att arvode och ersättning för förlorad arbetsinkomst inte kan utgå för 
två möten som äger rum vid samma tidpunkt. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Revidering av reglemente om ekonomiska förmåner till 

förtroendevalda i Eslövs kommun 
 Reviderat reglemente om ekonomiska förmåner förtroendevalda 
 

Beredning 
När fysiska möten var norm var frågan om dubbla arvoden för möten som ägde rum 
samtidigt ingenting som reglerades då den faktiska möjligheten att vara på två möten 
samtidigt varit minimal. Med teknikutvecklingen har detta ändrats då möten kan äga 
rum även digitalt och möjliggör på så sätt att man kan delta i ett möte på en skärm 
samtidigt som man också är med på ett annat möte. 
 
Då det är önskvärt med tydliga regleringar som följer med i teknikutvecklingen 
föreslås ett förtydligande i reglementet som innebär att om man får arvode eller 
ersättning för förlorad arbetsinkomst hos Eslövs kommun eller annan offentlig aktör 
där man närvarar i egenskap av politiskt förtroendevald exempelvis i Region Skåne 
eller i domstol så kan det inte samtidigt utgå arvode/ersättning för ytterligare ett möte 
i kommunens regi. 

Yrkanden 
Johan Andersson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Beslut 
- Arbetsgivarutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att fastställa reviderat Reglemente om ekonomiska förmåner för 
förtroendevalda i Eslövs kommun och att ändringarna träder i kraft den 1 januari 
2022. 
- Paragrafen justeras omedelbart. 
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2021-11-03 
Karl Lundberg Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott 
+4641362541  
karl.lundberg@eslov.se  
 
 

Kommunledningskontoret  1(2) 
Postadress: 241 80 Eslöv  |  Besöksadress: Stadshuset, Gröna torg 2 
Telefon: 0413-620 00  |  E-post: myndighetsbrevlåda@eslov.se  |  www.eslov.se 
 

Revidering av reglemente om ekonomiska förmåner 
till förtroendevalda i Eslövs kommun 

Ärendebeskrivning 
De digitala politiska möten som har hållits under pandemitiden har möjliggjort för 
förtroendevalda i kommunen att delta på flera möten hos såväl Eslövs kommun som 
hos andra offentliga organ vid samma tidpunkt. Med anledning av det så förtydligas 
nu i reglementet att arvode och ersättning för förlorad arbetsinkomst inte kan utgå för 
två möten som äger rum vid samma tidpunkt.  

Beslutsunderlag 
Reglemente om ekonomiska förmåner för förtroendevalda 

Beredning 
När fysiska möten var norm var frågan om dubbla arvoden för möten som ägde rum 
samtidigt ingenting som reglerades då den faktiska möjligheten att vara på två möten 
samtidigt varit minimal. Med teknikutvecklingen har detta ändrats då möten kan äga 
rum även digitalt och möjliggör på så sätt att man kan delta i ett möte på en skärm 
samtidigt som man också är med på ett annat möte.  
 
Då det är önskvärt med tydliga regleringar som följer med i teknikutvecklingen 
föreslås ett förtydligande i reglementet som innebär att om man får arvode eller 
ersättning för förlorad arbetsinkomst hos Eslövs kommun eller annan offentlig aktör 
där man närvarar i egenskap av politiskt förtroendevald exempelvis i Region Skåne 
eller i domstol så kan det inte samtidigt utgå arvode/ersättning för ytterligare ett möte 
i kommunens regi.  
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Förslag till beslut 
- Arbetsgivarutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att fastställa reviderat Reglemente om ekonomiska förmåner 
för förtroendevalda i Eslövs kommun och att ändringarna träder i kraft den 1 
januari 2022. 

- Beslutet justeras omedelbart.  

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Juridiska avdelningen 
HR-avdelningen 
 
 
 
Eva Hallberg Karl Lundberg 
Kommundirektör HR-chef 
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ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 
__________________________________________________ NR 12 

REGLEMENTE OM EKONOMISKA FÖRMÅNER TILL 
FÖRTROENDEVALDA I ESLÖVS KOMMUN 

 
 
Antaget av kommunfullmäktige 2010-11-08, § 97. 
Reviderad genom beslut av kommunfullmäktige 202X-XX-XX  
Gäller fr o m 2022-01-01 
 
 
ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 
 
Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna 
 
§ 1 
1. Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap. 1 § kommunallagen 
(1991:900). 
 
2. För förtroendevalda som fullgör uppdrag på heltid, det vill säga de som fullgör uppdrag 
som utgör minst 40 % av en heltidstjänst, gäller endast 7 § samt 10-18 §§. 
(Se dock 8 § punkt 7 och 9 samt 10 § punkt 4) 
 
3. Förtroendevald är skyldig att personligen motta av kommunfullmäktige fastställt 
arvode. 
 
 
Ersättningsberättigade sammanträden, förrättningar m m 
 
§ 2 
Tjänstgörande ledamöter, närvarande ersättare och andra förtroendevalda som medgetts 
närvarorätt har rätt till ersättning enligt vad som närmare anges nedan samt i 3-6 §§, 8 § och 
10-14 §§ för 
 
a) sammanträde med kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och övriga nämnder, 
nämndutskott, nämndberedningar, liksom revisorernas sammanträden, 
 
b) sammanträden med utredningskommittéer, projektgrupper och arbetsgrupper, 
 
c) konferens, informationsmöte, studiebesök, uppdrag som kontaktperson, studieresa, 
kurs eller liknande som rör kommunal angelägenhet och som har ett direkt samband 
med det kommunala förtroendeuppdraget, 
 
d) förhandling eller förberedelse inför förhandling med personalorganisation eller annan 
motpart till kommunen, 
 
e) överläggning med företrädare för annat kommunalt organ än det den förtroendevalde 
själv tillhör, 
 
f) sammankomst med kommunalt samrådsorgan/intressesammansatt organ, 
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g) presidiemöte i fullmäktige, fullmäktigeberedning, nämnd eller utskott, 
 
h) besiktning eller inspektion, 
 
i) överläggning med utomstående myndighet eller organisation, 
 
j) fullgörande av granskningsuppgift inom ramen för ett revisionsuppdrag, 
 
k) uppdrag i samrådsorgan/intressesammansatt organ mm där den förtroendevalde valts 
av fullmäktige och inte erhåller arvode och/eller förlorad arbetsinkomst. 
__________________________________________________________________________ 
 
Rätt till arvode för sammanträden m m och förrättningar 
föreligger inte för t ex 
 
1) protokollsjustering, 
 
2) partigruppmöten, som hålls med anledning av eller i direkt anslutning till 
sammanträde som anges under a, 
 
3) överläggning med förvaltningschef eller annan anställd vid det kommunala organ den 
förtroendevalde själv tillhör. 
 
4) deltagande i sammanträde som äger rum vid samma tidpunkt som annat sammanträde hos 
kommunen eller annat offentligt organ såsom region Skåne, domstol etc. där arvode utbetalas.  
 
 
ERSÄTTNING FÖR FÖRLORAD ARBETSINKOMST SAMT FÖR FÖRLORADE 
PENSIONS- OCH SEMESTERFÖRMÅNER 
 
Förlorad arbetsinkomst 
 
§ 3 
Förtroendevalda har rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst per timme. 
Förtroendevald, som är arbetstagare i Eslöv kommun med anställningsvillkor reglerade 
enligt Allmänna Bestämmelser (AB) medges behålla lönen under ledighet för fullgörande av 
förtroendeuppdrag åt kommunen. 
 
För förtroendevald egen företagare ersätts förlorad arbetsinkomst enligt följande: 
Schablonårsinkomst per år = årsarbetstid 1980 timmar (12 månader multiplicerat med 165 
timmar) multiplicerat med arvodet för sammanträden mm och förrättningar. 
 
 
Den förtroendevalde ansvarar själv för att till kommunledningskontoret lämna in uppgifter om 
aktuella och förändrade förhållanden avseende sin anställning/eget företag.    
 
Ersättning för förlorad arbetsinkomst utgår inte för sammanträde där den förtroendevalde från 
annat håll får ersättning för förlorad arbetsinkomst för deltagande på sammanträde hos 
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kommunen eller annat offentligt organ såsom region Skåne, domstol etc. för samma 
tidsperiod.  
 
 
Förlorad pensionsförmån 
 
§ 4 
Förtroendevalda har rätt till ersättning för styrkt förlorad pensionsförmån.  
 
 
Förlorad semesterförmån 
 
§ 5 
Förtroendevalda har rätt till ersättning för styrkt förlorad semesterförmån som inte ingår i 
ersättningen för förlorad arbetsinkomst enligt § 3. 
 
 
 
Särskilda arbetsförhållanden m m 
 
§ 6 
Rätten till ersättning enligt 3-4 §§ omfattar nödvändig ledighet för förtroendevalda med 
speciella arbetstider eller särskilda arbetsförhållanden i övrigt när det inte kan anses skäligt 
att de förtroendevalda fullgör sina ordinarie arbetsuppgifter i direkt anslutning till 
sammanträdet eller motsvarande. 
 
Rätten till ersättning enligt 3-4 §§ omfattar tid för resa till och från sammanträdet eller 
motsvarande och tid för praktiska förberedelser i anslutning till sammanträdet eller 
motsvarande. 
 
 
ARVODEN M M 
 
Årsarvode 
 
§ 7 
Ordförande, 1:e vice ordförande, 2:e vice ordförande samt ledamot har rätt till årsarvode med 
belopp som fullmäktige beslutat enligt bilaga. 
 
För årsarvoderad som på grund av sjukdom eller annars är förhindrad att fullgöra sitt 
uppdrag under tid som överstiger 2 månader ska arvodet minskas i motsvarande mån. 
 
För kommunalråd gäller följande regler: 
 
1. Bortovaro till följd av sjukdom: under de första 14 dagarna ingen reducering av 
årsarvodet. För följande dagar utgör reduceringen 1/365-del för varje dag. 
 
Bortovaro till följd av föräldraledighet: årsarvodet reduceras med 1/365-del för varje 
dag föräldrapenning erhålles. 
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2. Kommunalråd, som är ordförande eller 1:e vice ordförande i nämnd, styrelse, utskott eller 
dylikt erhåller enbart årsarvode som kommunalråd enligt bilaga till § 7.  
Undantag: Ordförande- och 1:e vice ordförandeskap i kommunstyrelsen 
 
Gruppledararvode 
 
Årsarvode för gruppledare utgår med ett fast belopp för varje parti samt ett belopp som 
fördelas proportionerligt utifrån antal mandat i fullmäktige. Belopp fastställs i bilaga (Års- 
och timarvoden för förtroendevalda i Eslövs kommun) efter genomfört val till 
kommunfullmäktige.   
 
Gruppledare för partier som har kommunalråd har inte rätt till gruppledararvode. Partier ska 
utse gruppledare som ska anmälas till kommunfullmäktige.  
 
Arvode för sammanträde, förrättningar mm enligt 8 § i Eslövs kommuns reglemente för 
ekonomiska förmåner samt ersättning för förlorad arbetsinkomst till gruppledare betalas bara 
ut vid sammanträden och förrättningar som kommunen genom kallelse har bjudit in till. 
Övriga omkostnader ska täckas av gruppledararvodet.  
 
Arvode utbetalas inte till gruppledare för förrättning som härrör till gruppledarskapet med 
undantag för sammanträde/förrättning som påbörjas efter kl. 17.00. 
 
Vid frånvaro görs avdrag från arvodet enligt samma principer som för kommunalråd enligt 7 
§.  
 
Skulle en situation uppstå i kommunfullmäktige att en ledamot byter parti eller inte 
representerar något parti, tillfaller det gruppledararvodet för just det mandatet det parti för 
vilket ledamoten ursprungligen valdes in i kommunfullmäktige. 
 
Vid fördelning av mandatstödet beaktas endast mandat för vilken en vald ledamot är fastställd 
enligt 14 kap vallagen (2005:837).  
 
 
 
Arvode för sammanträden, förrättningar m m 
 
§ 8 
Förtroendevalda, som deltar i sammanträde eller förrättning enligt § 2, har rätt till 
sammanträdesarvode eller timarvode med belopp och på sätt som följer nedan: 
 
1. För fullmäktige gäller sammanträdesarvode enligt bilaga 
 
2. För övriga förtroendevalda utbetalas arvode för varje fullgjord halv eller hel timme. 
Påbörjad halv timme räknas som hel halvtimme. Timarvode utgår enligt bilaga. 
 
3. För inläsning av handlingar och övriga enskilda praktiska förberedelser i anslutning 
till sammanträdet/förrättningen utbetalas arvode för 1 timme för varje 
sammanträde/förrättning. (undantag kommunfullmäktigesammanträden) 
 
4. Arvode utbetalas för högst 8 timmar per dygn oavsett antal bevistade 
sammanträden/förrättningar. 
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5. Är ordförande och 1:e eller 2:e vice ordförande helt frånvarande från sammanträde, 
utbetalas dubbelt arvode till den som utsetts att leda sammanträdet. 
 
6. Arvode utbetalas inte till kommunalråd med undantag för sammanträde/förrättning 
som påbörjas efter kl. 17.00. 
 
7. Arvode utbetalas inte till ordförande och vice ordförande i eget organ (fullmäktige, 
nämnd, styrelse och utskott) samt överförmyndarnämnden under dagtid fram till 17.00 med 
undantag för deltagande i utbildningar, konferenser och studiedagar. 
 
8. Uppräkning av arvoden i detta reglemente sker vid varje årsskifte med kommunens 
genomsnittliga procentuella lönehöjning föregående år. 
Undantag: Heltidsarvoderade kommunalråds årsarvode uppräknas med medellöneökningen för 
förvaltningscheferna. 
 
Arbetsgivarutskottet fastställer arvodena. 
 
Kommunal pension 
 
§ 9 
För årsarvoderade förtroendevalda finns det särskilda bestämmelser om kommunal pension i 
det kommunala pensionsreglementet. 
 
 
ERSÄTTNING FÖR KOSTNADER 
 
Resekostnader 
 
§ 10 
1. Kostnader för resor till och från sammanträden/förrättningar utom kommunen ersätts 
enligt de grunder som fastställts för kommunens arbetstagare i det kommunala reseavtalet. 
 
2. Vid sammanträde/förrättning inom kommunen, som äger rum på plats på längre 
avstånd än fem kilometer från den förtroendevaldes bostad, utbetalas 
resekostnadsersättning enligt de grunder som fastställts för kommunens arbetstagare i 
det kommunala reseavtalet. 
 
3. Ersättning enligt punkt 2 utbetalas även för resa föranledd av protokolljustering. 
 
4. Punkt 2 och 3 gäller inte för kommunalråds resa mellan bostad och Stadshuset i Eslöv 
dagtid (06.00 - 17.00) måndag - fredag. 
 
Barntillsynskostnader 
 
§ 11 
Ersättning betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid 
sammanträden/förrättningar för tillfällig vård och tillsyn av barn som vårdas i den 
förtroendevaldes familj. 
 
Ersättning betalas inte för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem eller av annan 

2772 ( 2864 )



närstående och ej heller för tid då barnet vistas i den kommunala barnomsorgen. 
 
Kostnader för vård och tillsyn av funktionshindrad eller svårt sjuk 
 
§ 12 
Ersättning betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid 
sammanträden/förrättningar för tillfällig vård och tillsyn av funktionshindrad eller svårt sjuk 
person som i den förtroendevaldes bostad. 
 
Ersättning betalas inte för tillsyn som utförs av egen familjemedlem eller av annan 
närstående. 
 
Handikappad  Funktionshindrad förtroendevalds särskilda kostnader 
 
§ 13 
Ersättning betalas till förtroendevald för de särskilda kostnader som uppkommit till följd av 
deltagande vid sammanträden/förrättningar och som inte ersätts på annat sätt. Häri ingår 
kostnader för t.ex. resor, ledsagare, tolk, hjälp med inläsning och 
uppläsning av handlingar och liknande. Ersättningen prövas i varje särskilt fall av 
kommunstyrelsens arbetsgivarutskott. 
 
Övriga kostnader 
 
§ 14 
För andra kostnader än som avses i 10-13 §§ betalas ersättning om den förtroendevalde kan 
visa att särskilda skäl förelegat för dessa kostnader. 
Ersättning utgår inte om den förtroendevalde haft rimliga möjligheter att genom 
omdisponering av arbete eller på annat sätt kunna förhindra att kostnaderna uppkom. 
Ersättningen prövas i varje särskilt fall av kommunstyrelsens arbetsgivarutskott. 
 
Hur man begär ersättning 
 
§ 15 
För att få ersättning enligt 3-6 §§ och 10-14 §§ ska den förtroendevalde styrka sina 
förluster eller kostnader. Förluster eller kostnader ska anmälas till fullmäktiges eller 
nämndens sekreterare eller till annan som utsetts att ta emot dem. Vid anmälan ska de 
blanketter som fastställts av kommunledningskontoret används.  
Kommunens regler för kontroll av verifikationer tillämpas för utbetalningen. 
 
§ 16 
Yrkande om ersättning för förlorad arbetsinkomst, förlorad pensionsförmån, samt andra 
ersättningar enligt dessa bestämmelser ska framställas senast inom 6 månader från dagen 
för sammanträde eller motsvarande till vilken förlusten hänför sig. 
 
Tolkning av bestämmelserna 
 
§ 17 
Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser avgörs av kommunstyrelsen. 
 
Utbetalning 
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§ 18 
Årsarvoden betalas ut med en tolftedel per månad utan föregående anmälan. 
Övriga ekonomiska förmåner betalas ut en gång per månad i efterskott. 
 
Häri ingår kostnader för t ex resor, ledsagare, tolk, hjälp med inläsning och 
uppläsning av handlingar och liknande. Ersättningen prövas i varje särskilt fall av 
kommunstyrelsen. 
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Yttrande över förslag till riktlinjer för resor och möten 

Ärendebeskrivning 
Förslaget till riktlinjer har remitterats av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden till 
kommunstyrelsen för yttrande. Riktlinjerna ska gälla för samtliga medarbetare och 
förtroendevalda inom Eslövs kommun.  

Beslutsunderlag 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut §170 2021 
Förslag till riktlinjer för resor och möten 
Rutin för distansarbete 

Beredning 
Kommunledningskontoret instämmer i de delar av förslaget som adresserar resor. 
Förslaget ger tydliga anvisningar om hur resor bör ordnas, samtidigt som det ges 
utrymme att göra en avvägning mellan miljöaspekter och kostnader och effektivitet i 
det enskilda fallet. Riktlinjerna är en bra grund att stå på för att minska den 
miljöpåverkan som resor och förflyttningar till möten utgör.  
 
När det gäller distansarbete har det nyligen arbetats fram en rutin beslutad av 
kommunens ledningsgrupp, ”Rutin för distansarbete”, som adresserar följande: 
 

 Vikten av att utveckla, vårda och stärka relationen genom att närvara på 
arbetsplatsen.  

 Vilka möten som lämpar sig för distans och inte. 
 Vikten av att chefer utövar ett närvarande ledarskap. 

Arbetsgivarens arbetsmiljöansvar och andra arbetsmiljöaspekter för våra medarbetare 
ser Kommunledningskontoret som överordnat när det gäller fysisk närvaro på 
arbetsplatsen. Kommunstyrelsen menar därför att avsnittet om distansarbete bör 
strykas ur riktlinjerna för resor och möten, alternativt omarbetas i linje med beslutad 
Rutin för distansarbete.  
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Sedan den 15 oktober 2021 gäller nya riktlinjer för styrdokument i kommunen. Det 
är viktigt att stämma av alla nya styrdokument utifrån denna riktlinje för att 
säkerställa både innehåll och rätt beslutsinstans. 

Förslag till beslut 
- Kommunstyrelsen antar Kommunledningskontorets yttrande över förslaget till 

riktlinjer för resor och möten som sitt eget och överlämnar yttrandet till miljö- 
och samhällsbyggnadsnämnden.  

Beslutet skickas till 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
HR-avdelningen 
 
 
 
Eva Hallberg Karl Lundberg 
Kommundirektör HR-chef 
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Remissversion 2021-09-17  

RIKTLINJER FÖR RESOR 
OCH MÖTEN  

Dessa riktlinjer är en del av Eslövs miljömålsprogram och syftar till att 

minska den negativa miljöpåverkan från kommunanställdas transporter inom 

Eslövs kommunorganisation. 
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* Baserat på att 26 % av kommunens anställda blir cirka 650st. En resa t o r inom kommunen 

är cirka 30 km lång, bilen är mellanstor och drivmedlet är bensin. (27 % använder privat bil 

till tjänsteresor och bensin är det vanligaste bränslet som man använder i sin privata bil är.) 

 

 

Förord 
Transporter till och från arbetet utgör en stor del av de växthusgasutsläpp som 

Eslövs kommuns anställda genererar. I den resvaneundersökning som gjordes 

bland de anställda i kommunen hösten 2020 var det 56 % av de anställda som 

besvarade enkäten som körde bil till jobbet. På frågan hur man tog sig till sin 

arbetsplats angav 15 % att de arbetade hemma. Färdmedelsandelen för de 

resor som gjordes till och från arbetet var därför 68%. Pandemin påverkar 

givetvis siffrorna, då fler arbetar hemma och de anställda som behövde ta sig 

till arbetet kan ha valt bort kollektivtrafiken på grund av smittorisken. Faktum 

kvarstår att en stor del av kommunens anställda transporterar sig till sin 

arbetsplats med bil och därför är det en viktig aspekt att inkludera transporter 

till och från arbetsplatsen i en högre utsträckning än de tidigare riktlinjerna. 

Siffror från den undersökning som genomfördes 2017 var bilandelen 60 % på 

vintern och 52% under sommaren. 

 

Det som kan få medarbetare att välja bort bilen som transportmedel till och 

från arbetet angav 31 % bättre kollektivtrafik, 30 % angav att inget kunde få 

dem att välja bort bilen. Andra alternativ berörde också möjligheter till 

flexiblare arbete några dagar i veckan och att använda restid till arbetstid. 

43% av kommunens anställda angav att den anser att arbetsgivaren ska arbeta 

för att sänka utsläppen från personalens arbetspendling. Detta uppmuntrar att 

kommunen bör göra det i större utsträckning i framtiden.  

 

Underökningen berörde också möjligheter till digitala möten, där 48 % av 

respondenterna tror att några av deras tjänsteresor/möten skulle kunna bytas 

ut mot digitala möten. 26 % av medarbetarna svarade att de utfört en 

tjänsteresa den senaste veckan, de flesta gjorde den resan inom kommunen. 

Om en fjärdedel av kommunens medarbetare skulle byta ut en tjänsteresa 

inom kommunen mot ett digitalt möte, en gång, så skulle vi spara in cirka 3,7 

ton koldioxidutsläpp. Vilket är ungefär lika mycket som 15 flygresor Malmö 

till Stockholm*. 

Mål 
Dessa riktlinjer ska bidra till att uppfylla följande mål:  

 

 Eslövs kommun ska vara en bra ekokommun och förebild. (Lokalt 

miljömål för Eslövs kommun)  
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 Utsläppen av växthusgaser från transporter i Skåne ska vara minst 70 

procent lägre än år 2010. (Regionalt miljömål för Skåne) 

 Kommunerna ska skapa goda förutsättningar för sina medarbetare att 

enkelt kunna välja de mest klimatsmarta alternativen för sina 

tjänsteresor, inklusive möjligheten till resfria digitala möten. Detta 

ska leda till att minst 70 % av tjänsteresorna genomförs med 

fossilbränslefria alternativ. (Fossilbränslefria kommuner i Skåne 2.0)  

 

Status för målet, att utsläppen av växthusgaser från transporter i Skåne ska 

vara minst 70 procent lägre än år 2010, var år 2019 (nationellt) att 

minskningen uppnådde 20%. På nationell nivå är prognos att detta mål inte 

kommer att uppnås. År 2019 uppnådde kommunen 61 % fossilbränslefria 

tjänsteresor.  

Syfte 
Riktlinjerna för resor och möten ska utgöra rekommendationer för transporter 

till och från arbetsplats, till och från externa och interna möten samt för resor 

i tjänsten för Eslövs kommuns anställda. Riktlinjerna är en del av Eslövs 

kommuns energi- och klimatplan som i sin tur är en del av Eslövs kommuns 

lokala miljömålssystem.  

 

Dessa riktlinjer ska leda till miljövänliga rese- och mötesvanor för Eslövs 

kommuns anställda, som innebär ett minskat transportbehov och CO2-

utsläpp. Riktlinjerna rekommenderar hur kommunens medarbetare 

transporterar sig till och från arbetsplatsen samt för möten och transporter i 

tjänsten. Rekommendationerna bör leda till att målet för utsläpp av 

växthusgaser nås, men genom att även lyfta fram möjligheter till resfria 

digitala möten kan också miljövinster, genom ett minskat behov av bilägade, 

uppnås. Ett minskat bilbehov innebär en minskad belastning på 

infrastrukturen, parkeringsytor och utrymmet för olika samhällstjänster i 

gatumiljön. Riktlinjerna gäller för samtliga medarbetare och förtroendevalda 

inom Eslövs kommunorganisation. För kommunens bolag är de frivilliga. 

 

Riktlinjerna för fordon kompletterar detta dokument och styr val av bilar och 

lätta lastbilar som ska användas i Eslövs kommuns verksamhet vid inköp och 

leasing, samt val av däck, skötsel och drivmedel. 
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Ansvar 
Kommunens förvaltningschefer ansvarar för införande av riktlinjerna. Alla 

inom kommunorganisationen ansvarar för att följa riktlinjerna. Bolag som vill 

använda riktlinjerna väljer själva vilken ansvarsfördelning de vill arbeta med. 

Resor 

Överväg alternativ till resa 

Innan man beslutar om en resa till ett fysiskt möte, såväl internt inom 

kommunens organisation eller till/med en extern part, är det viktigt att som 

första steg överväga om resan är nödvändig eller inte. För att ett fysiskt möte 

ska övervägas är det viktigt att en bedömning görs kring huruvida det skulle 

tillföra mötet något som ett digitalt möte ej kan tillgodose. Även restiden och 

transportsätt kontra mötets omfattning i tid och betydelse bör inkluderas i 

bedömningen. I de fall det är möjligt ska alternativ som att ha ett telefonmöte 

eller digitalt möte väljas framför ett fysiskt möte som kräver en resa. Detta 

för att spara in restiden samt att få en minskad miljöpåverkan.  

Val av färdsätt 

Om resa till ett möte behöver genomföras ska färdsätt planeras så att målen 

om minskad miljöpåverkan, effektivitet samt kostnad beaktas. Beroende på 

resans längd och karaktär gäller enligt nedan.  

Resor upp till tre kilometer 

För resor upp till tre kilometer ska gång eller cykel användas då det är 

praktiskt möjligt.  

Resor längre än tre kilometer  

För resor längre än tre kilometer ska kollektivtrafik användas då det är 

ekonomiskt och tidsmässigt motiverat. I sista hand ska bil användas.  

 

För längre resor ska kollektivtrafik genom buss och tåg samt övernattning på 

hotell prioriteras framför flyg. Flyg ska bara användas då det inte finns andra 

ekonomiska eller tidsmässiga alternativ.  
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Fordon 

Cykel 

Cykel eller gång ska användas för resor upp till tre kilometer när det är 

praktiskt möjligt. Arbetsgivaren ska tillhandahålla cyklar, regnkläder och 

hjälmar. I första hand ska cykel från kommunens fordonspool användas.   

Kollektivtrafik 

Kollektivtrafik ska användas för resor längre än tre kilometer då det är 

praktiskt möjligt samt kostnads- och tidsmässigt motiverat. Arbetsgivaren ska 

tillhandahålla kort till Skånetrafiken samt möjligheter att använda sig av 

Skånetrafikens app samt tydliga rutiner hur medarbetarna ska boka sina resor.  
 

Bil 

Bil används för resor längre än tre kilometer då kollektivtrafik inte är 

praktiskt möjligt eller tidsmässigt motiverat som ett sista alternativ. I första 

hand ska bil från kommunens fordonspool användas.  

 

Bil ska köras sparsamt, så kallad ecodriving. Bilar som går på förnyelsebara 

bränslen ska köras på dessa bränslen. Trots fordon med förnyelsebara 

bränslen är det viktigt att bilen trots det används som ett sista alternativ. Detta 

eftersom bilen som fordon innebär en miljöbelastning i sig och dess 

infrastruktur samt ger ett behov av parkeringsytor. 

 

Privata bilar ska endast användas i undantagsfall i så liten utsträckning som 

det är realistiskt möjligt. Längre resa med egen bil ska godkännas av närmaste 

chef innan resa genomförs.  

Samordna resor med andra medarbetare 

Bilresa till plats dit flera personer ska åka ska samordnas så att flera samåker.  

Bokning av resor 

Bokning av resor ska göras enligt kommunens rutiner.  

Resor till och från arbetet 

Eslövs kommuns anställda ska uppmuntras till att ta sig miljövänligt till och 

från arbetet. Varje förvaltning och bolag väljer själv hur. Transporter till och 

från arbete ska begränsas om det finns möjlighet till distansarbete. För att 

förbättra möjligheter till distansarbete behöver kommunen komplettera sin 

policy för distansarbete i kommunen. Utvecklingen av arbete via digitala 

plattformar är något som bör löpa parallellt med ett ökat distansarbete samt 
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även att de anställda ges möjlighet och en ökad kompetens till fler digitala 

verktyg.  

Klimatkompensation 
Eslövs kommun har ett system för klimatkompensation för resor inom 

kommunorganisationen. Klimatkompenseringen sker genom så kallad 

klimatväxling. Detta innebär att aktiviteter som leder till klimatutsläpp 

beläggs med en avgift som sedan finansierar projekt inom 

kommunorganisationen som bidrar till minskad klimatpåverkan.  Detta bör 

revideras med jämna mellanrum för att det ska vara aktuellt. 

Möten 

Fysiskt möte eller inte 

Innan ett möte planeras, såväl internt som externt, ska det övervägas om det 

behöver genomföras som ett fysiskt möte eller om det kan utföras via digital 

plattform alternativt telefonmöte, för att minimera negativ miljöpåverkan på 

grund av transporter. För att ett fysiskt möte ska övervägas är det viktigt att 

en bedömning görs kring huruvida det skulle tillföra mötet något som ett 

digitalt möte ej kan tillgodose. Även restiden och transportsätt kontra mötets 

omfattning i tid och betydelse bör inkluderas i bedömningen.  

Tipsa om kollektivtrafik 

När Eslövs kommun arrangerar möten, seminarier, konferenser eller 

studiebesök ska lokal och tid anpassas till kollektivtrafiken då det är befogat. 

I mötesinbjudan ska information om kollektivtrafik till och från mötet finnas 

med då det är befogat.  

Distansarbete 
Anställda med lämpliga arbetsuppgifter ska uppmuntras till distansarbete för 

att minimera transporter till och från arbetet. Överenskommelse sker med 

närmsta chef. En större andel distansarbete ger minskad restid samt en lägre 

miljöpåverkan, vilket leder till minskad trafikbelastning samt till vinster både 

för miljön och hälsan hos de anställda med en minskad stress. Ett minskat 

behov av transporter till och från arbetsplatsen kan också leda till ett minskat 

behov av bilägande och öka kollektiva transporter. Det leder också till ett 

minskat behov av biltillverkning och dess belastning på naturresurser. De 

riktlinjer som kommunen har för distansarbete bör också kompletteras för att 

2783 ( 2864 )



  7(7) 

möjliggöra distansarbete i större utsträckning. Utvecklingen av arbete via 

digital plattformar är något som bör löpa parallellt med ett ökat distansarbete. 

Uppföljning 
Dessa riktlinjer kommer att följas upp inom det lokala miljömålssystemet.  
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Sammanträdesprotokoll 
2021-09-29 

 

Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden 

 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

Plats och tid Sahlin/Möller kl. 13:30-17:30  
  
Beslutande Bengt Andersson (M) (ordförande) 

Sofia Hagerin (C) (2:e vice ordförande) 
Göran Lindvall (SD) 
Jan-Åke Larsson (S) 
Samuel Estenlund (KD) 
Lilli Trpkoski (S) 
Dennis Larsen (SD) 
Miroslav Han (S) 
Anders Borgquist (C) 
Marija Dimovska (S)  ersätter Janet Andersson (S) (vice 
ordförande) 
Oliver Hansen (M)  ersätter Håkan Bjelkengren (M) 

  
Övriga närvarande Dave Borg (Förvaltningschef) 

Ina Petersson (Nämndsekreterare) 
  
Utses att justera Sofia Hagerin (C) 
  
Justeringens plats o tid Miljö och Samhällsbyggnad, 2021-10-04   
  
Protokollet omfattar §170 
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Sekreterare 

 
 

 

 

 

Ina Petersson  

Ordförande          
 Bengt Andersson (M)  

 

Justerande   
  Sofia Hagerin (C)  
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§ 170    MOS.2020.1113 

Remittering av förslag till riktlinjer för resor och möten  

Ärendebeskrivning  
Avdelningen Gata, trafik och park har enligt miljö- och samhällsbyggnadsnämndens 
beslut den 27 januari, § 3, 2021 fått i uppdrag att revidera riktlinjerna för resor och 
möten under 2021 och i samband med antagande även avveckla den äldre 
resepolicyn från 2003. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse. Remittering av förslag till riktlinjer för resor och möten 
 Förslag till Riktlinjer för resor och möten. Remissversion 
 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 3, 2021 Revidering av riktlinjer 

för resor och möten 
 

Beredning 
Riktlinjerna för resor och möten ska utgöra rekommendationer för transporter till och 
från arbetsplats, till och från externa och interna möten samt för resor i tjänsten för 
Eslövs kommuns anställda. Riktlinjerna är en del av Eslövs kommuns energi- och 
klimatplan som i sin tur är en del av Eslövs kommuns lokala miljömålssystem. 

De föreslagna riktlinjerna ska bidra till att uppfylla följande mål: 
- Eslövs kommun ska vara en bra ekokommun och förebild. (Lokalt miljömål för 
Eslövs kommun) 
- Utsläppen av växthusgaser från transporter i Skåne ska vara minst 70 procent lägre 
än år 2010. (Regionalt miljömål för Skåne) 
- Kommunerna ska skapa goda förutsättningar för sina medarbetare att enkelt kunna 
välja de mest klimatsmarta alternativen för sina tjänsteresor, inklusive möjligheten 
till resefria, digitala möten. Detta ska leda till att minst 70 % av tjänsteresorna 
genomförs med fossilbränslefria alternativ. (Fossilbränslefria kommuner i Skåne 2.0) 

Riktlinjerna ska leda till miljövänliga rese- och mötesvanor för Eslövs kommuns 
anställda, för att nå ovanstående antagna mål. Riktlinjerna innehåller 
rekommendationer kring hur kommunens medarbetare transporterar sig till och från 
arbetsplatsen och möten samt transporter i tjänsten. Rekommendationerna bör leda 
till att målet för utsläpp av växthusgaser nås, men genom att även lyfta fram 
möjligheter till resefria, digitala möten kan också miljövinster, genom ett minskat 
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behov av bilägande, uppnås. Ett minskat bilbehov innebär en minskad belastning på 
infrastrukturen, parkeringsytor och utrymmet för olika samhällstjänster i gatumiljön. 

Transporter till och från arbetet utgör en stor del av de växthusgasutsläpp som Eslövs 
kommuns anställda genererar. I den resvaneundersökning som gjordes bland de 
anställda i kommunen hösten 2020 var det 56 % av de anställda som besvarade 
enkäten som körde bil till jobbet. På frågan hur man tog sig till sin arbetsplats angav 
15 % att de arbetade hemma. Färdmedelsandelen för de resor som gjordes till och 
från arbetet var därför 68 %. Pandemin påverkar givetvis siffrorna, då fler arbetar 
hemma och de anställda som behövde ta sig till arbetet kan ha valt bort 
kollektivtrafiken på grund av smittorisken. Faktum kvarstår att en stor del av 
kommunens anställda transporterar sig till och från sin arbetsplats med bil och därför 
är det en viktig aspekt att inkludera transporter till och från arbetsplatsen i en högre 
utsträckning än de tidigare riktlinjerna. 

Resvaneundersökningen berörde också möjligheter till digitala möten, där 48 % av 
respondenterna tror att några av deras tjänsteresor/möten skulle kunna bytas ut mot 
digitala möten. 26 % av medarbetarna svarade att de utfört en tjänsteresa den senaste 
veckan, de flesta gjorde den resan inom kommunen. Om en fjärdedel av kommunens 
medarbetare skulle byta ut en tjänsteresa inom kommunen mot ett digitalt möte, en 
gång, så skulle vi spara in cirka 3,7 ton koldioxidutsläpp, vilket är ungefär lika 
mycket som 15 flygresor, Malmö till Stockholm. 

Om distansarbete är möjligt i högre utsträckning kan ytterligare utsläpp och 
belastning på infrastrukturen minska. Covid-19 pandemin, har visat att anställda med 
administrativt arbete kan upprätthålla en god verksamhet, utan daglig fysik närvaro 
på arbetsplatsen. Endast nödvändiga resor till arbetsplatsen och endast särskilda 
fysiska möten bör vara normen i kommunens riktlinjer för resor och möten. För att ta 
ytterligare ett steg mot målet att öka möjligheterna till resefria, digitala möten bör 
kommunen arbeta in och främja distansarbete för anställda i kommunen. 
Utvecklingen av arbete via digitala plattformar är något som bör löpa parallellt med 
ett ökat distansarbete. 

I samband med att de nya riktlinjerna antas ska kommunens resepolicy från 2003 
upphöra. Kommunens policy för distansarbete föreslås utvecklas och kompletteras 
utifrån de lärdomar som Covid-19 pandemin har gett. 

Riktlinjerna gäller för samtliga medarbetare och förtroendevalda inom Eslövs 
kommunorganisation. För kommunens bolag är de frivilliga. 
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

Innan riktlinjerna kan antas bör de gå ut på remiss till kommunstyrelsen 
och kommunens nämnder. Förvaltningen önskar synpunkter på förslaget till riktlinjer 
för resor och möten för att kunna arbeta in detta i de riktlinjer som senare ska antas 
av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. 

Riktlinjerna för resor och möten ska fungera som ett ramverk för möten och resor i 
Eslövs kommuns regi. Riktlinjerna styr hur kommunens medarbetare transporterar 
sig till och från resor och möten i tjänsten. Dessa riktlinjer gäller för samtliga 
medarbetare och förtroendevalda inom Eslövs kommunorganisation. För kommunens 
bolag är de frivilliga. 

Dessa riktlinjer ska leda till miljövänliga rese- och mötesvanor inom Eslövs 
kommun. 

I samband med att riktlinjerna ska antas ska det föreslås att kommunens resepolicy 
från 2003 avvecklas samt att riktlinjer för distansarbete i kommunen ska tas fram. 

Innan riktlinjerna kan antas bör de gå ut på remiss till kommunstyrelsen 
och kommunens nämnder. Förvaltningen önskar synpunkter på förslaget till riktlinjer 
för resor och möten för att kunna arbeta in detta i de riktlinjer som senare ska antas 
av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. 

Beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att skicka ut ”Riktlinjer för resor och 
möten, remissversion" till kommunstyrelsen och kommunens nämnder. Yttrandena 
ska vara inkomna till förvaltningen senast den 30 november, 2021. 

Deltar ej i beslutet 
Sverigedemokraternas ledamöter avstår från att delta i beslutet. 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 
Barn- och familjenämnden 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
Servicenämnden 
Vård- och omsorgsnämnden 
Överförmyndarnämnden 
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Rutin för distansarbete 
 

Inledning 

En modern och attraktiv arbetsgivare erbjuder möjligheter till individuell 

anpassning och flexibilitet. Eslövs kommun har därför en generös hållning 

till arbete på distans och att medarbetare kan vara flexibla med varifrån de 

arbetar. Arbete på distans är en möjlighet snarare än en rättighet och det är 

arbetsuppgifternas karaktär och verksamhetens behov som avgör om 

distansarbete är möjligt och i vilken omfattning det kan bedrivas. I 

slutändan är det chef som avgör om och i vilken utsträckning som 

regelbundet distansarbete är möjligt.  

 

Definition 

Med distansarbete avses arbete som återkommande och med viss 

regelbundenhet utförs på en annan plats än arbetsplatsen. Distansarbete 

utförs ofta, men inte nödvändigtvis, i hemmet.  

 

Omfattning 

Att utveckla, vårda och stärka relationer mellan grupper är svårare att göra 

på distans. Det är därför viktigt att träffas regelbundet på arbetsplatsen för 

att kunna utveckla tillitsfulla relationer och skapa goda förutsättningar för 

samarbete. Det planerade och regelbundna distansarbetet bör av denna 

anledning utgöra max 40-50 % av den totala arbetstiden. Oplanerade 

händelser som tillfälligt leder till en ökad omfattning av distansarbete kan 

naturligtvis alltid inträffa.  

 

Möten som kräver kreativitet, utbyte av idéer, beslutsfattande och frågor av 

mer komplex karaktär sker med fördel på arbetsplatsen. Uppgifter där alla 

har god förståelse för vad som ska göras kan med fördel utföras på distans. 

 

För chefer bör särskilt möjligheterna att utöva ett närvarande ledarskap 

beaktas när omfattning av distansarbete diskuteras, särskilt i verksamheter 

där medarbetarna som regel enbart arbetar på arbetsplatsen.  
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Arbetstid och tillgänglighet 

Vid distansarbete ska arbetstagaren vara tillgänglig för medborgare, 

kollegor, chefer med flera på samma sätt som på huvudarbetsplatsen. 

Samma regler för arbetstidens förläggning gäller för distansarbete som på 

ordinarie arbetsplats. Dialog mellan chef och medarbetare är viktigt för att 

säkerställa en tydlig avgränsning mellan arbetstid och fritid för att skapa 

goda möjligheter för återhämtning.  

 

Frånvaro och sjukdom  

Arbetstagare som arbetar på distans meddelar frånvaro (sjukdom, vård av 

sjukt barn, semester etc.) i enlighet med arbetsplatsens rutiner, på precis 

samma sätt som vid arbete på huvudarbetsplatsen. 

 

Distansarbete kan med fördel utföras utöver det som överenskommits vid 

exempelvis lättare sjukdomssymtom med syfte att både motverka att 

sjukdom bryter ut på allvar och för att minska smittspridning till kollegor. 

Är man för sjuk för att utföra arbete från hemmet så ska man vara 

sjukskriven. Observera att möjlighet finns att vara sjukskriven del av dag 

om det är så att man klarar av att arbeta effektivt under några timmar av en 

arbetsdag men kanske inte hel dag. Denna avvägning görs av arbetstagaren i 

dialog med sin chef. 

 

Säkerhet och sekretess 

Det är viktigt att kommunens riktlinjer för IT-säkerhet, sekretess och 

hantering av personuppgifter följs även vid distansarbete. På arbetsplatser 

där en större omfattning arbete utförs på distans ska rutiner och riktlinjer gås 

igenom så att alla medarbetare är medvetna om hur de bör hantera 

utrustning, handlingar och information. Rutiner och riktlinjer återfinns i 

kommunens dokument ”Din IT-arbetsplats” samt på intranätet.  

 

Arbetsmiljö och ergonomi 

Arbetsgivaren har arbetsmiljöansvar för allt arbete, även det som sker på 

distans. För att säkerställa en god arbetsmiljö vid distansarbete ska 

individuell riskbedömning genomföras för varje medarbetare som arbetar på 

distans. Det är närmsta chef som har ansvar för att riskbedömning 

genomförs i dialog med medarbetaren. Riskbedömningen görs i 

arbetsmiljöverktyget KIA och ska gås igenom årligen eller vid behov på 

förekommen anledning.  
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Visar riskbedömningen att en tillfredsställande arbetsmiljö, med exempelvis 

möjlighet till ostört arbete och god ergonomi, inte går att uppnå för 

distansarbete ska arbetet inte utföras på distans förrän goda förutsättningar 

för distansarbete finns, arbete ska då utföras på den ordinarie arbetsplatsen.  

 

Arbetsskador och tillbud som sker i hemmet eller annan distansarbetsplats 

ska rapporteras i KIA enligt rutin på intranätet. 

 

Utrustning 

För att uppnå en god ergonomi erbjuds medarbetare som arbetar på distans 

kompletterande utrustning som kan användas på distansarbetsplatsen. Som 

standard erbjuds laptopstöd, trådlöst tangentbord och trådlös mus. Vid 

behov kan även skrivbordsstol och skärm till datorn införskaffas till 

distansarbetsplatsen. Chef och medarbetare utreder behovet tillsammans i 

dialog, chef ansvarar för beställning av utrustning. All utrustning som 

används på distans är endast ett lån från arbetsgivaren och ska lämnas 

tillbaka om anställningen avslutas. Eftersom utrustningen endast är lånad 

blir medarbetare inte förmånsbeskattade för extrautrustningen. 

 

Försäkring 

Arbetsskadeförsäkringen gäller även vid distansarbete. För att en 

olyckshändelse ska räknas som arbetsolycksfall krävs det dock att olyckan 

har ett direkt samband med arbetet. En skada som sker vid exempelvis 

kaffekokning räknas därför inte som ett arbetsolycksfall även om det sker 

under fastställd arbetstid. 

 

Anmälan till Afa försäkring görs av medarbetaren själv vid distansarbete 

precis som vid arbete på arbetsplatsen. Afa försäkring gör bedömningen om 

huruvida en skada/olycka bedöms som ett arbetsolycksfall eller inte.  

 

Frågor för verksamheter att ta ställning till 

Denna rutin är övergripande och gäller för alla arbetsplatser i Eslövs 

kommun där distansarbete kan förekomma. För att kunna anpassas till 

verksamheters specifika förutsättningar kan denna rutin kompletteras med 

verksamhetsnära regler och rutiner. Här är exempel på frågor att diskutera i 

verksamheten: 
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 I vilken omfattning är distansarbete lämpligt på vår arbetsplats? 

 Vilka av våra möten kräver fysisk närvaro och vilka möten kan man 

delta i på distans? 

 Vilka arbetsuppgifter lämpar sig för distansarbete? 

 Hur säkerställer vi en bra kommunikation och ett gott samarbete 

mellan kollegorna vid distansarbete? 

 Finns det arbetsuppgifter som endast ska utföras på arbetsplatsen? 

 Vilka handlingar kan tas med hem från arbetsplatsen och vilka 

handlingar får man aldrig ta med sig hem? 

 Är det någon speciell veckodag då vi alltid ska arbeta på 

arbetsplatsen? 

 Hur hanterar vi uppgifter på arbetsplatsen när delar av gruppen 

arbetar på distans, så som posthantering, utskrifter och dylikt? 

 Ser medarbetarna andra möjliga arbetsmiljökonsekvenser?  

 

Utvärdering och uppföljning av rutinen 

Rutinen för distansarbete är ny och kommer att löpande behöva utvärderas, 

följas upp och vid behov förändras. HR-avdelningen ansvarar för detta 

arbete och rutinen bör med viss regelbundenhet lyftas i kommunens 

ledningsgrupp och i facklig samverkan.  
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2021-11-16 
Patrik Linder Kommunstyrelsen 
+4641362012837  
patrik.linder@eslov.se  
 
 

Kommunledningskontoret  1(2) 
Postadress: 241 80 Eslöv  |  Besöksadress: Stadshuset, Gröna torg 2 
Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunledningskontoret@eslov.se  |  www.eslov.se 
 

Förslag till beslut; Upphörande av tolkförmedling i 
egen regi 

Ärendebeskrivning 
I vårprognosen för 2020 fick servicenämnden, efter egen förfrågan, i uppdrag av 
kommunstyrelsen att utreda den kommunala tolkförmedlingens driftsform. 
Servicenämnden har utrett flera olika möjliga driftsformer och föreslår 
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta att tolkförmedlingen i 
egen regi ska upphöra och att kommunen istället bör upphandla denna tjänst. 

Beslutsunderlag 
Utredning alternativa former för förmedling av tolktjänster i Eslövs kommun 
Servicenämndens beslut, § 98, 2020  
Kommunfullmäktiges beslut, § 58, 2020 
Servicenämndens beslut, § 183, 2020  
Domstolsverkets föreskrift om tolktaxa 2020 

Beredning 
Det största skälet till att servicenämnden bad om ett utredningsuppdrag, var att 
Tolkförmedlingen har uppvisat ett negativt resultat sedan flera år. Verksamheten bär 
inte sig själv i sin nuvarande form. Inför 2019 gjordes en revidering av både kostnad 
för beställare och arvodet för tolk för att bli mer marknadsanpassat och bärande, men 
verksamheten har fortsatt att uppvisa negativt resultat. Enligt fullmäktiges beslut fick 
servicenämnden i uppdrag att utreda följande två alternativ: 
 
1. Utreda möjligheten till samverkan med annan kommun.  
2. Upphandla tolkförmedling och att Eslövs tolkförmedling i egen regi eventuellt 
upphör.  
 
Serviceförvaltningens utredning visar på att förutsättningen för samverkan med 
annan eller andra kommuner är att teckna samverkansavtal och att samtliga 
kommuner bidrar med personella och/eller ekonomiska resurser. Förslaget förutsätter 
en organisation för tolkförmedling i åtminstone en kommun. Utredningen kunde inte 

2796 ( 2864 )



 KS.2021.0290 

 2 (2) 

visa en tydlig kostnadsbild, då en på detta sätt korrekt samverkan inte kunde 
identifierats i urvalet av kommuner.  
 
Utredningen visar vidare att en jämförelse mellan verksamhet i egen 
regi/anslagsfinansierad, med att ha tjänsten upphandlad visar en stor skillnad i 
kostnader. I förvaltningens exempel där upphandlad verksamhet använder 
Domstolsverkets tolktaxa, har berörd kommun cirka en tredjedel så höga kostnader 
jämfört med Eslövs kommuns verksamhet i egen regi. I Eslövs kommun har man en 
totalkostnad på 3,1 mnkr jämfört med berörd kommun på drygt 1,0 mnkr. 
Servicenämnden föreslår därför att kommunen bör gå över till att upphandla 
tjänsten tolkverksamhet, använda Domstolsverkets tolktaxa samt att egen regi- 
verksamheten upphör. Den tidsplan som föreslås i utredningen är att upphandling 
sker under våren 2022 och att tolkförmedling i egen regi upphör den 31 december 
2022. 
 
Kommunledningskontoret har stämt av serviceförvaltningens förslag med 
kommunens övriga förvaltningar och inga synpunkter på Tolkförmedlingens 
driftsform har framkommit. Det viktiga för verksamheterna är en välfungerande 
tolkförmedling, inte hur den är organiserad. Det är viktigt att säkerställa en bra 
övergång från verksamhet i egen regi till en upphandlad tjänst och det behövs gott 
om tid för denna process. Det är också viktigt att upphandlingen av den nya 
tolkförmedlingstjänsten kommer igång så fort som möjligt under 2022 för att 
undvika problem i omställningen. Kommunledningskontoret menar att utredningen 
som Serviceförvaltningen har genomfört, tydligt visar på att kommunens kostnader 
för tolkförmedling skulle kunna minskas avsevärt vid en omställning från drift i egen 
regi till en upphandlad tjänst som bygger på Domstolsverkets tolktaxa. Då de berörda 
verksamheterna inte haft några avvikande åsikter, menar Kommunledningskontoret 
att kommunstyrelsen bör föreslå kommunfullmäktige att följa servicenämndens 
förslag om att lägga ner tolkförmedlingen i egen regi och att kommunen istället bör 
upphandla tjänsten. 

Förslag till beslut 
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge servicenämnden i uppdrag 

att avveckla Tolkförmedlingen i egen regi från den 31 december 2022. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
 
 
 
Eva Hallberg Patrik Linder 
Kommundirektör Avdelningschef för juridiska avd. 
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Utredning av tolkförmedling i Eslövs kommun 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har på servicenämndens egen begäran beslutat uppdra åt 
servicenämnden att utreda den framtida tolkförmedlingen.  
Eslövs kommuns tolkförmedling redovisar återkommande underskott och 
servicenämnden vill därför utreda alternativa former för denna verksamhet.  
 
Servicenämnden har att ta ställning till följande tre alternativ: 
1. Utreda möjligheten till samverkan med annan kommun 
2. Upphandla tolkförmedling och att Eslövs kommuns tolkförmedling i egen 
regi eventuellt upphör. 
3. Att Eslövs kommun bedriver tolkförmedling i egen regi. 
 
Utredningen 
Urvalet av undersökta kommuner och regioner baseras på regional närhet och 
till viss del demografi men även på variation för att inhämta kunskap om olika 
modeller för tolkförmedling. I utredningen har olika former för 
tolkförmedling/försörjning av behovet av tolktjänster identifierats förutom 
anslagsfinansierad verksamhet samt samverkan enligt begreppets betydelse.  
 
En undersökning om samarbete mellan kommuner visar att flera mindre 
kommuner köper tolktjänster av större kommuner. 
Utifrån regelverket i LOU kan en kommun inte köpa tjänster direkt från en 
annan kommun om det finns en marknad i konkurrens, vilket det finns för 
tolktjänster. Nämnda exempel där kommun köper av annan, grundar sig mest 
troligt i brist på språk bland egna tolkar och då anlitas efterfrågat språk via 
annan kommun.  
 
Att upphandla tolkförmedling/tolktjänster med samtliga tillhörande tjänster är 
vanligt, straxvöver hälften av de omkring 15 kommuner som undersökts eller 
tillfrågats har handlat upp funktionen eller har en pågående upphandling. 
Upphandlade avtal bygger på behoven av kontakttolkning, distanstolkning och 
översättningstjänster, krav på tolkkompetenser, samt ett uppskattat värde. I 
tjänsten upphandlas vanligtvis också införande, drift och förvaltning av 
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samtliga tjänster. Det vill säga, det finns ingen dedikerad tjänsteperson mer än 
en avtalsförvaltare i kommunen som hanterar avtalet eller beställarnas behov. 
Allt sker via direktkontakt mellan beställare och upphandlad leverantör.  
 
Det finns också andra modeller som förbund, till exempel Tolkförmedling Väst 
i Västra Götalandsområdet, och regionala tolkförmedlingar som till exempel 
Kronotolk AB som är en regional förmedling i Kronoberg dit till exempel 
Växjö anslutit sig.  
 
I både upphandlade tjänster och i samarbeten/förbund ses till viss del också 
tjänster som döv/blindtolkning och kulturtolkning. Dessa tjänster finns inte hos 
Eslövs tolkförmedling idag. 
 
Eslövs kommuns tolkförmedling bär inte sina egna kostnader.  
Underskottet för 2019, som är utredningens basår, var 592 000 kr, och det är 
liknande underskott för åren 2017-2018. 
Om tolkförmedling i egen regi upphör står drygt 200 aktiva tolkar utan uppdrag 
från Eslövs kommun. Det bör därför finnas en viljeriktning att befintliga och 
aktiva tolkar kan erbjudas möjlighet att ansluta sig till avtalspart eller ny 
modell för tolkförmedling. Det blir också en fråga om övertalighet inom 
serviceförvaltningen. 
 
Sammanfattande jämförelse av alternativen 
 
1. Samverka med annan eller andra kommuner. Förutsättningen för samverkan 
är att teckna samverkansavtal och att samtliga kommuner bidrar med 
personella och/eller ekonomiska resurser. Förslaget förutsätter organisation för 
tolkförmedling i åtminstone en kommun. Kostnadsbild har inte kunnat plockas 
fram då en på detta sätt korrekt samverkan inte identifierats i urvalet.  
 
2. Att handla upp tjänsten innefattande införande, drift och 
förvaltning/administration av samtliga tjänster.  
Det finns förslagsvis då ingen tolkförmedlare i Eslövs kommun, utan 
upphandlingen sker centralt och beställningar hanteras av respektive 
förvaltning, det vill säga, det är varje beställande verksamhet som använder 
avtalet för att boka tolktjänst via upphandlad leverantör.  
Flera av de upphandlande myndigheterna använder Domstolsverkets 
föreskrifter om tolktaxa för tolkar och leverantören lägger där till en 
förmedlingsavgift. Denna avgift är svår att förutspå då den sannolikt hänger 
ihop med upphandlad volym, men uppskattningsvis omkring 50-140 kr per 
uppdrag. 
 
3. Tolkförmedling i egen regi/anslagsfinansiering. Med dagens tolkförmedling 
behåller kommunen den lokala förankringen, närheten och goda relationer med 
både beställare och tolkar. På detta sätt kan befintlig tolkförmedling möjliggöra 
och säkerställa fortsatt god kvalitet och snabba insatser i form av både 
akutbokningar och avbokningar, samt en direkt dialog inom organisationen.  
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Sammanställning av förslag 

 
Typ av tjänst Fördelar Nackdelar Uppskattat 

värde/år 
Kommentar 

a. Samverkan 
med andra 
kommuner 

Kommuner med 
liknande 
verksamheter som 
samarbetar säkrar 
upp bredare urval av 
språk, men även 
specialiserade 
kommunala 
tolkadministratörer. 
Det blir en större 
ekonomisk grund 
med totalt sett fler 
tolkuppdrag som 
finansierar 
administrationen. 

Utredningen har 
inte identifierat 
samverkan i 
begreppets rätta 
betydelse. Varje 
kommun behöver 
bidra 
avtalsreglerat för 
att räknas som ett 
samverkansavtal, 
alternativet skulle 
kunna vara att 
bilda ett 
kommunförbund 
eller gemensam 
nämnd.  

Har inte kunnat tas 
fram.  

 
 

b. Handla upp 
tolkförmedling 

Även administration 
handlas upp vilket 
innebär säker 
bemanning för 
uppdragsförmedling. 
Modellen säkrar 
tillgång till språk, 
men även 
specialiserade 
tolkadministratörer. 
Upphandling av 
tillgång till 
tolktjänster dygnet 
runt är möjlig.  

Administrationen 
placeras långt från 
verksamheterna. 
Att akutboka 
skulle kunna bli 
svårare men kan 
regleras i avtal. 
Den lokala 
förankringen som 
idag är högt 
uppskattad av 
beställarna 
försvinner. Det 
finns en risk att nu 
anslutna och 
aktiva tolkar 
tappar sina 
uppdrag. 

För en kommun med 
20 000 invånare var 
totalkostnaden för 
tolktjänster år 2019: 
753 108 kr 
 
För en kommun med 
31 000 invånare var 
totalkostnaden för 
tolktjänster år 2019: 
961 000 kr 
 
Dessa två kommuner 
hade 2019 ett 
gemensamt 
upphandlat avtal 
tillsammans med en 
tredje kommun. 

Av de kommuner som 
undersökts så ingår 
leverantörens 
administrativa påslag i 
timkostnaden men 
redovisas separat. Olika 
typer av tolknivåer kan 
handlas upp, likaså 
översättningstjänster. 
De flesta kommuner som 
tillfrågats har handlat upp 
tjänsterna med krav på 
tolkarvoden enligt 
Domstolsverkets 
föreskrifter om tolktaxa. 
 

c.Tolkförmedling 
i egen 
regi/anslags-
finansierad 

Goda relationer och 
lokal förankring med 
hög kompetens om 
verksamheternas 
behov är högt 
uppskattat idag. Att 
ha en tolkförmedling 
på plats medger 
akuta och kreativa 
lösningar. Tolkarna 
har oftast korta resor 
till sina uppdrag. 

Personaltät 
verksamhet med 
overhead-kostnad 
samt en personellt 
sårbar 
administration och 
hantering av 
beställningar. 

Det totala utfallet för 
Eslövs kommun  
2019: 
3 112 000 kr* 
 
Intäkter år 2019: 
2 520 000 kr 
 
Underskott:  
592 000 kr 
 
*Här ingår all 
kostnad kopplat till 

Vid modellen egen regi 
eller anslagsfinansiering 
behöver verksamheten 
medges att indexregleras 
årligen för att kunna följa 
tolkarvoden samt egna 
personal- och 
verksamhetsomkostnader. 
Olika typer av tolknivåer 
kan bokas likaså 
översättningstjänster. 
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drift av verksamheten 
samt administrations/ 
förmedlingskostnader 

Slutsats om 
jämförelsen 

En jämförelse mellan verksamhet i egen regi/anslagsfinansierad, med att ha tjänsten upphandlad 
visar en stor skillnad i kostnader. I våra exempel där upphandlad verksamhet använder 
Domstolsverkets tolktaxa har berörd kommun ca en tredjedel av kostnad jämfört med Eslövs 
kommuns egen regi-verksamhet. I Eslövs kommun har vi en totalkostnad på 3,1 mnkr jämfört 
med berörd kommun på drygt 1,0 mnkr. Serviceförvaltningen föreslår därför Eslövs kommun en 
övergång till att upphandla tjänsten tolkverksamhet, använda Domstolsverkets tolktaxa samt att 
egen regi-verksamheten upphör. 

 
 
Bilagor: 
Domstolsverkets föreskrifter om tolktaxa 2020. 
Kommunstyrelsens beslut §35 Revidering av tolkarvoden 2018, KS.2018.0347 
 
Sammanfattande förslag 
 
 
 
 
Sara Andersson 
Administrativ chef
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(Domstolsverkets dnr DOV 2020/571) 1 

Domstolsverkets författningssamling

ISSN 0347-5271 

Ansvarig utgivare: Charlotte Driving

DVFS 2020:21 
Utkom från trycket 

den 7 december 2020

Domstolsverkets föreskrifter 

om tolktaxa; 

beslutade den 17 november 2020 

Domstolsverket föreskriver med stöd av förordningen 

(1979:291) om tolktaxa följande.  

Tillämpningsområde 

1 §  Bestämmelser om taxans tillämpningsområde finns i för-

ordningen (1979:291) om tolktaxa. 

Taxebelopp 

2 §  Taxan skiljer mellan tolkning vid domstol (tabell 1 i bi-

laga) och tolkning vid polis-, åklagar- och kronofogde-

myndighet (tabell 2 i bilaga). Till tabell 1 hänförs även hy-

resnämnd och arrendenämnd. Inom varje tabell finns fyra 

skilda ersättningsnivåer beroende på tolkens kvalifikationer. 

Den högsta ersättningsnivån, arvodesnivå IV, gäller för av 

Kammarkollegiet auktoriserad tolk som har erhållit bevis om 

speciell kompetens som rättstolk i språket i fråga. Arvodes-

nivå III avser tolk som auktoriserats av Kammarkollegiet i 

språket i fråga. Arvodesnivå II tillämpas för utbildad tolk 

som registrerats i Kammarkollegiets register över utbildade 

tolkar. Övriga tolkar hänförs till arvodesnivå I.  
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3 §  Arvode ska alltid utgå med belopp motsvarande minst  

1 timmes arvodesgrundande tid.  

 Vid tolkning vid häktningsförhandling som äger rum på 

lördag, söndag eller annan allmän helgdag ska arvode utgå 

med belopp motsvarande minst 2 timmars arvodesgrun-

dande tid. 

 

4 §  För tolkning vid domstol utgår arvode enligt tabell 1 i bi-

laga. För tolkning vid polis-, åklagar- och kronofogde-

myndighet utgår arvode enligt tabell 2 i bilaga. 

 

5 §  Ersättning beräknas för varje uppdrag för sig. Då upp-

draget sträcker sig över mer än en dag beräknas ersättningen 

för den sammanlagda tiden. Grundbeloppet utgår således 

endast en gång per uppdrag. Tolkning vid häktningsförhand-

ling eller annan förhandling som inte är huvudförhandling 

anses som särskilt uppdrag. Likaså anses tolkning vid ny hu-

vudförhandling i samma mål som särskilt uppdrag. 

 

6 §  Som arvodesgrundande tid räknas den sammanhängande 

tid under en och samma dag som tolken står till myndighet-

ens förfogande. Tiden räknas från den tidpunkt till vilken tol-

ken är kallad och har infunnit sig. I tiden inräknas varje up-

pehåll med undantag av normal måltidspaus. 

 

7 §  Äger tolkning rum på obekväm arbetstid utgår tillägg med 

följande belopp för varje påbörjad halvtimme: 

 Måndag till fredag kl. 00.00–07.00 och 18.00–24.00 

- 81 kr (arvodesnivå I), eller 106 kr inkl. socialavgifter 

och exkl. mervärdesskatt 

- 107 kr (arvodesnivå II), eller 141 kr inkl. socialavgifter 

och exkl. mervärdesskatt 

- 126 kr (arvodesnivå III), eller 166 kr inkl. socialavgifter 

och exkl. mervärdesskatt 

- 143 kr (arvodesnivå IV), eller 188 kr inkl. socialavgifter 

och exkl. mervärdesskatt. 
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 Äger tolkning rum söndag, annan allmän helgdag än nedan 

eller lördag kl. 00.00–24.00 utgår tillägg med följande belopp 

för varje påbörjad halvtimme: 

- 134 kr (arvodesnivå I), eller 176 kr inkl. socialavgifter 

och exkl. mervärdesskatt 

- 168 kr (arvodesnivå II), eller 221 kr inkl. socialavgifter 

och exkl. mervärdesskatt 

- 195 kr (arvodesnivå III), eller 256 kr inkl. socialavgifter 

och exkl. mervärdesskatt 

- 253 kr (arvodesnivå IV), eller 332 kr inkl. socialavgifter 

och exkl. mervärdesskatt. 

 Från kl. 18.00 på dag före långfredagen till kl. 07.00 på 

dagen efter annandag påsk eller från kl. 18.00 på dag före 

pingstafton, midsommarafton, julafton eller nyårsafton till 

kl. 07.00 på vardag närmast efter helgdagsaftonen utgår till-

lägg för varje påbörjad halvtimme med belopp motsvarande 

dubbelt tillägg på tid måndag till fredag kl. 00.00–07.00 och 

18.00–24.00. 

 

Avvikelse från taxan 

 

8 §  Det sammanlagda ersättningsbeloppet enligt taxan får över-

skridas om uppdraget varit av särskilt svår beskaffenhet. 

Detta kan vara fallet om t.ex. tolkuppdraget avsett mer än ett 

språk eller om uppdragets art krävt fackkunskap inom ett 

ovanligt område. Taxan får också överskridas om det förelig-

ger synnerliga svårigheter att finna en tolk. Att s.k. simultan-

tolkning förekommer bör inte medföra överskridande av er-

sättningsbeloppet. 

 

9 §  Taxan får underskridas om tolken varit vårdslös eller för-

sumlig eller visat oskicklighet vid utförande av uppdraget. 

 

Taxans omfattning 

 

10 §  Taxan omfattar allt arbete inom uppdraget och även er-

sättning för tidsspillan om högst 30 minuter. 
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Tidsspillan 

 

11 §  Tidsspillan ersätts till den del sammanlagd tidsspillan över-

stiger 30 minuter.  

 Restid utgör ersättningsgill tidsspillan.  

 

12 §  Normal måltidspaus utgör inte tidsspillan. 

 

13 §  Ersättning utgår per påbörjad timme enligt följande: 

- 202 kr (arvodesnivå I), eller 265 kr inkl. socialavgifter 

och exkl. mervärdesskatt 

- 237 kr (arvodesnivå II), eller 311 kr inkl. socialavgifter 

och exkl. mervärdesskatt 

- 279 kr (arvodesnivå III), eller 367 kr inkl. socialavgifter 

och exkl. mervärdesskatt 

- 370 kr (arvodesnivå IV), eller 486 kr inkl. socialavgifter 

och exkl. mervärdesskatt. 

 Under obekväm arbetstid enligt 7 § utgår tillägg för varje 

påbörjad halvtimme enligt följande: 

- 81 kr (arvodesnivå I), eller 106 kr inkl. socialavgifter 

och exkl. mervärdesskatt 

- 107 kr (arvodesnivå II), eller 141 kr inkl. socialavgifter 

och exkl. mervärdesskatt 

- 126 kr (arvodesnivå III), eller 166 kr inkl. socialavgifter 

och exkl. mervärdesskatt 

- 143 kr (arvodesnivå IV), eller 188 kr inkl. socialavgifter 

och exkl. mervärdesskatt. 

 

Utlägg 

 

14 §  Kostnader för resa, logi och uppehälle ersätts högst med 

de belopp som anges i de avtal om reseförmåner vid tjänste-

resa som gäller inom Domstolsverkets verksamhetsområde. 

 

Mervärdesskatt 

 

15 §  Beloppen i taxan anges exklusive mervärdesskatt.  

 

2805 ( 2864 )



 DVFS 2020:21 
  

5 
 

Tolkförmedling 

 

16 §  Om en tolk anskaffas genom en tolkförmedling eller lik-

nande organ får, utöver ersättning enligt taxan, ersättning 

utgå för förmedlingskostnaden med skäligt belopp. 

 Om en tolk som anskaffats genom en tolkförmedling eller 

liknande organ inte är godkänd för F-skatt antingen när er-

sättningen bestäms eller när den betalas ut, får ersättning utgå 

för att täcka de socialavgifter som tolkförmedlingen eller or-

ganet har skyldighet att betala. 

 

 

_________________ 

 

1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2021. 

 

2. Genom dessa föreskrifter upphävs Domstolsverkets före-

skrifter (DVFS 2019:11) om tolktaxa. 

 

2. Äldre föreskrifter ska tillämpas i fråga om yrkande om er-

sättning till tolk som framställs före den 1 januari 2021. 

 

3. Har huvudförhandling hållits före den 1 januari 2021 men 

dom eller slutligt beslut i målet meddelas efter detta datum, 

äger äldre föreskrifter fortfarande tillämpning. 

 

 

DOMSTOLSVERKET 

 

 

Thomas Rolén 

 

   Charlotte Driving 
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Tabell 1 - Tolkning vid domstol 
(belopp inom parentes avser arvode inkl. socialavgifter och exkl. mervärdesskatt) 
 

Arvodes- 

grundande tid 
≤1 tim 

>1 tim - 

≤1 tim 30 min 

>1 tim 30 min - 

≤ 2 tim 

>2 tim - 

≤2 tim 30 min 

>2 tim 30 min - 

≤ 3 tim 

Arvodesnivå I 372 (489) 506 (665) 640 (841) 774 (1 017) 908 (1 193) 

Arvodesnivå II 433 (569) 601 (790) 769 (1 011) 937 (1 232) 1 105 (1 453) 

Arvodesnivå III 509 (669) 704 (925) 899 (1 181) 1 094 (1 437) 1 289 (1 693) 

Arvodesnivå IV 642 (844) 895 (1 176) 1 148 (1 508) 1 401 (1 840) 1 654 (2 172) 
 

Arvodes- 

grundande tid 

>3 tim - 

≤3 tim 30 min 

>3 tim 30 min - 

≤4 tim  

>4 tim - 

≤4 tim 30 min 

>4 tim 30 min - 

≤5 tim  

>5 tim - 

≤5 tim 30 min 

Arvodesnivå I 1 042 (1 369) 1 176 (1 545) 1 310 (1 721) 1 444 (1 897) 1 578 (2 073) 

Arvodesnivå II 1 273 (1 674) 1 441 (1 895) 1 609 (2 116) 1 777 (2 337) 1 945 (2 558) 

Arvodesnivå III 1 484 (1 949) 1 679 (2 205) 1 874 (2 461) 2 069 (2 717) 2 264 (2 973) 

Arvodesnivå IV 1 907 (2 504) 2 160 (2 836) 2 413 (3 168) 2 666 (3 500) 2 919 (3 832) 
 

Arvodesgrundande tid överstiger 5 tim 30 min 
 

Arvode enligt ovan jämte följande påslag: 

Arvodesnivå I 134 (176) kr per påbörjad halvtimme 
Arvodesnivå II 168 (221) kr per påbörjad halvtimme 
Arvodesnivå III 195 (256) kr per påbörjad halvtimme 

Arvodesnivå IV 253 (332) kr per påbörjad halvtimme 
 

Tabell 2 - Tolkning vid polis-, åklagar- och kronofogdemyndighet 
(belopp inom parentes avser arvode inkl. socialavgifter och exkl. mervärdesskatt) 
 

Arvodes-

grundande tid 
 ≤1 tim 

>1 tim - 

≤1 tim 30 min 

>1 tim 30 min - 

≤ 2 tim 

>2 tim - 

≤2 tim 30 min 

>2 tim 30 min - 

≤ 3 tim 

Arvodesnivå I 310 (407) 444 (583) 578 (759) 712 (935) 846 (1 111) 

Arvodesnivå II 360 (473) 522 (686) 684 (899) 846 (1 112) 1 008 (1 325) 

Arvodesnivå III 423 (556) 611 (803) 799 (1 050) 987 (1 297) 1 175 (1 544) 

Arvodesnivå IV 541 (711) 781 (1 026) 1 021 (1 341) 1 261 (1 656) 1 501 (1 971) 
 

Arvodes-

grundande tid 

>3 tim - 

≤3 tim 30 min 

>3 tim 30 min - 

≤4 tim 

>4 tim - 

≤4 tim 30 min 

>4 tim 30 min - 

≤5 tim 

>5 tim - 

≤5 tim 30 min 

Arvodesnivå I 980 (1 287) 1 114 (1 463) 1 248 (1 639) 1 382 (1 815) 1 516 (1 991) 

Arvodesnivå II 1 170 (1 538) 1 332 (1 751) 1 494 (1 964) 1 656 (2 177) 1 818 (2 390) 

Arvodesnivå III 1 363 (1 791) 1 551 (2 038) 1 739 (2 285) 1 927 (2 532) 2 115 (2 779) 

Arvodesnivå IV 1 741 (2 286) 1 981 (2 601) 2 221 (2 916) 2 461 (3 231) 2 701 (3 546) 
 

Arvodesgrundande tid överstiger 5 tim 30 min 
 

Arvode enligt ovan jämte följande påslag: 

Arvodesnivå I 134 (176) kr per påbörjad halvtimme 
Arvodesnivå II 162 (213) kr per påbörjad halvtimme 

Arvodesnivå III 188 (247) kr per påbörjad halvtimme 

Arvodesnivå IV 240 (315) kr per påbörjad halvtimme 

Anmärkning: Rättad version (tabell 2 har rättats den 15 december 2020). 
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Sammanträdesprotokoll
2020-05-13

Servicenämnden

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 98 SOT.2020.0101

Vårprognos 2020 

Ärendebeskrivning 
Enligt Eslövs kommuns anvisningar omfattar Vårprognosen 2020, perioden januari-
april. Prognosen redovisas till kommunstyrelsen tisdagen 2020-06-02 och till 
kommunfullmäktige måndagen 2020-06-15.

Syftet med Vårprognos 2020 är beskriva servicenämndens ekonomi och 
verksamheter både driftbudget och investeringsbudget utifrån

 Periodens utfall 30 april och helårsprognos
 Omflyttning av medel – rapport till kommunstyrelsen
 Analys av driftutfallet med åtgärdsplan
 Analys av verksamhetsmåtten
 Analys av investeringarna
 Ramar drift och investeringar

Förutsättningar för nämndens arbete med Vårprognos 2020

 Omvärld och ekonomisk utveckling.
 Eslövs kommuns vision – ”Skånes bästa kommun att bo och verka i – 2025”.
 Politiskt handlingsprogram 2019-2022.
 Kommunstyrelsens befolkningsprognos.
 Prognos extra kostnader i samband med pandemisituationen.
 Påverkan central organisation för administrativa funktioner.

 

Utfall 30 april och helårsprognos 2020
Det ekonomiska utfallet per 2020-04-30 för servicenämnden visar ett underskott med 
-5,4 mnkr och resultatet mot budget visar -8,8 mnkr. Prognosen för helåret 2020 
beräknas till ett underskott motsvarande 10 mnkr.

Omflyttning av medel – rapport till kommunstyrelsen
Med anledning av pandemisituationens påverkan på organisationen och för att 
avvakta utvärderingsrapporten om kommunens fastighetsförvaltning föreslår 
servicenämnden kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige att årets 
effektiviseringskrav på 10 mnkr avskrivs 2020.

Servicenämnden avvaktar att framföra behov av extra anslag för att täcka 
extraordinära kostnader, som uppstår med anledning av pandemisituationen. I 
nuläget bedöms finansiering inom servicenämndens budgetram genom omfördelning 
och minskning av kostnader.
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Sammanträdesprotokoll
2020-05-13

Servicenämnden

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fastighetsförvaltningen
Servicenämnden ser utmaningar att i nuvarande pandemisituation genomföra 
effektiviseringar inom fastighetsförvaltningen med 10 mnkr som motsvaras av varsel 
av 25 årsanställda.

Nämnden har initierat åtgärdsplan med en översyn av organisation och effektivitet i 
fastighetsförvaltningen av extern specialist kompetens. Bakgrunden till detta är för 
att skapa en långsiktig hållbar utveckling av kommunens fastighetsförvaltning både 
utifrån perspektivet attraktiv arbetsgivare och att kunna säkerställa kommunens 
fastighetskapital.

Den externa rapporten kommer att presenteras i september.

Extraordinära kostnader
Vårens situation med pandemi innebär extraordinära kostnader i servicenämndens 
verksamheter i samband med att myndigheterna i Sverige beslutar om ökade rutiner 
för lokalvård samt även internt inom Eslövs kommun med utökade arbetsuppgifter 
för transportering av material för Vård och Omsorg. Distansundervisning på 
gymnasiet samt något lägre antal portioner inom grundskola påverkar kostnaderna 
och intäkterna.

Servicenämnden omfördelar och minskar kostnader inom budgeterade ramar för att 
möta coronasituationen med ökade kostnader och minskade intäkter.

Tolkverksamheten
Eslövs kommuns tolkverksamhet bär inte sina kostnader på grund av färre 
tolkuppdrag och uppvisar motsvarande 0,6 mnkr i underskott.

Servicenämnden föreslår kommunstyrelsen besluta godkänna att utredning 
genomförs med syfte samverkan med annan kommun eller upphandling av 
verksamheten och att då Eslövs tolkförmedling i egen regi ev. upphör.

Analys av driftutfallet
Servicenämnden redovisar för perioden ett negativt resultat – 8,8 mnkr jämfört med 
budget.

Det negativa resultatet består i huvudsak av dels -3,4 mnkr beroende på kravet 
effektivisering och kostnadsbesparing inom fastighetsförvaltningen, dels på -6,5 
mnkr i fördröjning av faktureringen av Servicecenter/T-verksamheten till 
kommunens förvaltningar.

I nuläget beräknar servicenämnden ett underskott på helår med 10 mnkr avseende 
fastighetsförvaltningens kostnadsbesparing.
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Servicenämnden

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Vårens situation med pandemi innebär extraordinära kostnader i verksamheterna i 
samband med att myndigheterna i Sverige beslutar om ökade rutiner för lokalvård 
samt även internt inom Eslövs kommun med utökade arbetsuppgifter för 
transportering av material för Vård och Omsorg.

Delar i analysen som berör Barn- och familjenämnden och Gymnasie- och 
Vuxenutbildningsnämnden är avstämda mellan förvaltningarna.

Inom servicenämnden genomförs i nuläget de extraordinära insatser för 
pandemisituationen genom omfördelning och minskning av kostnader inom den 
ekonomiska ramen:

 Lokalvård – utökad daglig städning av skolbänkar och kontaktytor 
motsvarande fyra (4) heltidsanställda.

 Fastighetsservice – transporter av materiel till Vård och omsorg samt utökad 
beredskap motsvarande en (1) heltidsanställd.

 Måltid - distansundervisning på Carl Engström, minskade portioner 20 000 
ger minskade intäkter -0,3 mnkr utifrån sänkt pris till 23,41 kr/portion 
motsvarande personalkostnaderna.

 Måltid - större frånvaro inom grundskola, minskade portioner med 6 000 
portioner.

 Måltid – minskade portioner i stadshusrestaurangen under våren med 2 500 
luncher.

 Transportservice – lägre nyttjande av stadshusets fordonspool pga av 
restriktioner i externa möten. 

 

Analys av driftutfall fördelat per verksamhetsområde

 Demokrati och Verksamhetsstöd beräknar underskott i tolkverksamheten 
motsvarande -0,6 mnkr pga. av minskning av antal uppdrag. Politisk 
verksamhet beräknar överskott 0,2 mnkr utifrån färre möten samt deltagande 
från endast ledamöter, övrig verksamhet ekonomi i balans.

 Servicecenter med IT-verksamheten och kontaktcenter beräknar ekonomi i 
balans. Driftutfallet per 2020-04-30 visar negativt resultat motsvarande -6,5 
mnkr med anledning av fördröjning i faktureringen till kommunens 
förvaltningar.
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Servicenämnden

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

 Måltidsverksamheten beräknar ekonomi i balans utifrån omfördelning av 
resurser inom budgetram.

 Transportservice beräknar ett mindre underskott 0,1 mnkr på grund av lägre 
nyttjande av stadshusets fordonspool.

 Fastighetsförvaltningen redovisar beräknat underskott med 10 mnkr 
motsvarande effektiviseringskravet.

 Lokalvården beräknar ekonomi i balans utifrån omfördelning och minskning 
kostnader inom budgetram.

Servicenämnden har beslutat en åtgärdsplan för ekonomi i balans, innebärande extern 
översyn av organisation och ekonomi för kommunens fastighetsförvaltning där 
rapporten presenteras i september/oktober.

Analys av verksamhetsmåtten

 Demokrati och Verksamhetsstöd redovisar en minskning av tolkuppdrag som 
genomförs fysiskt men ser en ökning av bokade telefontolkningar, även 
beställningar avseende att översätta textmaterial ökar.

 Servicecenter visar inga större förändringar. Kontaktcenter har varit 
välbemannade även under pandemin och har därmed lyckats hålla 
svarstiderna.

 Måltidsverksamhet 
o Antalet portioner minskar generellt med anledning av pågående 

pandemi. Även inom Stadhusrestaurangen sker en minskning.
o Inom gymnasieskolan råder distansundervisning under pågående 

pandemi. Av denna anledning serveras inga måltider i restaurangen.
o Enligt överenskommelse mellan Serviceförvaltningen och Barn- och 

utbildningsförvaltningen debiteras enbart personalkostnader med 
23,41 kr per portion. Konsekvens är att livsmedelskostnaden inte 
debiteras med 15,27 kr/per portion from 18 mars under pågående 
distansundervisning.

o Matlådor erbjuds Eslövs kommuns gymnasieelever som alternativ. 
Volymen beräknas under våren till 2 400 portioner motsvarande 84 
per skoldag. Debitering 38,68 kr per portion till gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden, utifrån faktiska antalet beställningar.

 Transportservice och fossilbränslefria målet: 5-sits personbilar samt 
transportbilar ska kunna uppnå 100% under förutsättning att beställda fordon 
levereras i tid. (stora förseningar pga Corona).

 Lokalvård visar ökad städyta pga tillkommande objekt, Hasslebo och Karidal.
 Fastighetsförvaltning 

o Mediaförbrukningen, värme, el och vatten, följer budgeterad nivå.
o Hyresintäkterna kr/kvm har en högre nivå en budgeterat pga av 

korrigering av hyresyta.
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Sammanträdesprotokoll
2020-05-13

Servicenämnden

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Uppföljning av vissa av servicenämndens verksamhetsmått sker i bokslut 2020 vilket 
innebär att analysen genomförs senare.

Analys av investeringarna

 Investeringsbudgeten för servicenämnden uppgår 2020 till 460,5 mnkr. Av 
dessa är 31,1 mnkr överfört från 2019 för pågående projekt.

 Investeringsutfallet uppgår till 16,0 mnkr för perioden till och med 2020-04-
30.

 Prognosen är att nämnden kommer att disponera 165,5 mnkr 2020
 295 mnkr kommer att föreslås flyttas över till planperiod 2021-2024 för att 

färdigställa projekten enligt tidsplanerna.
 Vårprognosen är avstämd mot Eslövs kommuns förslag till 

Lokalförsörjningsplan 2020-05-12.
 Flera projekt är i utredningsskeden dvs. förstudie-projekteringsskeden vilket 

innebär att prognosen för förbrukningen av anslag beräknas till: 
o 165,5 mnkr budget 2020
o 272,3 mnkr budget 2021
o 121,3 mnkr budget 2022
o   76,0 mnkr budget 2023
o   22,3 mnkr budget 2024

 Det är i Skede produktion när byggentreprenaden genomförs som de stora 
utgifterna uppkommer.

 Planerat investeringsunderhåll motsvarande 24,4 mnkr genomförs som 
planerat och beslutad plan av servicenämnden.

 Planerade insatser i energieffektivisering motsvarande 3,6 mnkr genomförs 
enligt plan.

 Avstämning på totalen av kommunfullmäktige beslutade investeringsram för 
perioden 2021-2024 jämfört med Vårprognosen innebär 

o Kommunfullmäktige investeringsram 382,6 mnkr
o Överflyttning från 2020 till 2021 295,0 mnkr
o Vårprognosen projektutgift -595,8 mnkr
o Totalt lägre investeringsutgift 81,8 mnkr

Beredning
Ärendet har beretts inom Serviceförvaltningen. Vissa delar inom 
måltidsverksamheten är avstämda med Barn- och utbildningsförvaltningen. 
Investeringsbudgetens prognos för planperioden 2021-2024 är avstämd mot förslag 
till Lokalförsörjningsplan 2020-05-12.
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Sammanträdesprotokoll
2020-05-13

Servicenämnden

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Förvaltningens förslag till beslut

Föreslå servicenämnden besluta:

 Servicenämnden godkänner Vårprognos 2020, ekonomisk uppföljning 2020-
04-30

 Servicenämnden avvaktar att framföra behov av anlag för att täcka 
extraordinära kostnader, som uppstår med anledning av pandemisituationen. I 
nuläget bedöms finansiering genom omfördelning och minskning av 
kostnader inom budgetram.

 

Föreslå Kommunstyrelsen besluta:

 Utredning om tolkverksamhet i samverkan med annan/andra kommuner 
alternativt upphandling är godkänd.

 Avisering om preliminär överflyttning av investeringsmedel motsvarande 295 
mnkr till 2021 är noterad.

 

Föreslå Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta:

 Med anledning av pandemisituationens påverkan på organisationen och för 
att avvakta utvärderingsrapporten om kommunens fastighetsförvaltning 
avskrivs årets effektiviseringskrav på 10 mnkr 2020.

 

Yrkande
Ordförande Lars Månsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Beslut
Föreslå servicenämnden besluta:

 Servicenämnden godkänner Vårprognos 2020, ekonomisk uppföljning 2020-
04-30

 Servicenämnden avvaktar att framföra behov av anlag för att täcka 
extraordinära kostnader, som uppstår med anledning av pandemisituationen. I 
nuläget bedöms finansiering genom omfördelning och minskning av 
kostnader inom budgetram.

 

Föreslå Kommunstyrelsen besluta:

 Utredning om tolkverksamhet i samverkan med annan/andra kommuner 
alternativt upphandling är godkänd.
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Sammanträdesprotokoll
2020-05-13

Servicenämnden

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

 Avisering om preliminär överflyttning av investeringsmedel motsvarande 295 
mnkr till 2021 är noterad.

 

Föreslå Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta:

 Med anledning av pandemisituationens påverkan på organisationen och för 
att avvakta utvärderingsrapporten om kommunens fastighetsförvaltning 
avskrivs årets effektiviseringskrav på 10 mnkr 2020.

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
Ekonomikontoret
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Sammanträdesprotokoll
2020-12-09

Servicenämnden

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 183 SOT.2020.0206

Utredning av Serviceförvaltningens tolkförmedlingen 

Ärendebeskrivning 
Servicenämnden har på uppdrag av kommunfullmäktige att utreda förvaltningens 
tolkförmedling i sin nuvarande form.

Servicenämnden initierade själv frågan och enligt beslut § 98, 2020 Vårprognos 
2020, föreslås kommunfullmäktige att besluta om att ge servicenämnden i uppdrag 
att göra en utredning med syfte att samverka med annan kommun eller upphandling 
av verksamheten och att då Eslövs tolkförmedling i egen regi eventuellt upphör.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse. Utredning Serviceförvaltningens tolkförmedling
 Servicenämndens beslut § 98, 2020 Vårprognos 2020
 Kommunfullmäktiges beslut § 58, 2020 Vårprognos

Beredning
Tolkförmedlingen har funnits i Serviceförvaltningens organisation sedan 2014 då den 
flyttades över från Kommunledningskontoret. Dessförinnan var tolkförmedlingen 
placerad på dåvarande Barn och Utbildning fram till 2008.

I serviceförvaltningens regi har tolkförmedlingen utökat med en tjänst till följd av det 
stora inflödet av ensamkommande barn 2015. Förmedlingen har som mest varit 
bemannad med två heltidstjänster. År 2020 är bemanningen 1.75 tjänst.

Tolkförmedlingens främsta beställare är idag Barn och Utbildning samt Vård och 
Omsorg. Även andra kommuner köper tjänster beroende på efterfrågade 
tolkkompetenser. Förmedlingen har idag 580 anslutna tolkar varav 234 är aktiva 
inom 105 olika språk. De mest efterfrågade språken är arabiska, somaliska och dari. I 
de fall förmedlingen inte har efterfrågat språk bland anslutna tolkar köps tjänsterna in 
via andra kommuners förmedlingar.

Tolkförmedlingen har telefon/öppettid måndag till fredag, samt ett bokningssystem 
kopplat till en mobilapplikation. Bokningar, akutbokningar och avbokningar sker 
under hela arbetsdagen 8.00 – 17.00, samt innan/efter i bokningssystemet. Då 
tolkförmedlingen är en verksamhet som kräver personell närvaro på grund av 
manuell tolktillsättning är det idag nödvändigt med tjänst/er fördelad på mer än en 
person.
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2020-12-09

Servicenämnden

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Nuläge
På grund av pågående pandemi med start tidig vår 2020, noteras en stor nedgång i 
beställning av tolk. Även om många ”på plats”- tolkningar ersatts med 
telefon/skärmtolkning och textöversättning, har perioden januari – april 9 procent 
färre antal uppdrag och maj – augusti 40 procent färre antal bokningar än 
motsvarande period 2019. Här ska även hänsyn tas till sommarperioden med naturlig 
nedgång av beställningar. För september visar statistiken en klar uppgång men 
bokningarna är fortfarande färre än motsvarande period 2019.

Tolkförmedlingen går sedan flera år med förlust. Verksamheten bär inte sig själv i 
sin nuvarande form. Inför 2019 reviderades både kostnad för beställare och arvodet 
för tolk för att bli mer marknadsanpassat och bärande, men fortfarande uppvisar 
verksamheten negativt resultat.

Enligt fullmäktiges beslut har servicenämnden att utreda följande två alternativ:
1. Utreda möjligheten till samverkan med annan kommun
2. Upphandla tolkförmedling och att Eslövs tolkförmedling i egen regi eventuellt 
upphör.

Utöver ovan beslutade alternativ har, innan utredningen påbörjats, ytterligare ett 
förslag till utredning framkommit som serviceförvaltningen vill ha i beaktande:
3. Anslagsfinansiera tolkförmedlingen utifrån verksamhetens faktiska 
omsättning/kostnad.

Utredningen kommer att rapporteras till servicenämnden och skickas vidare till 
kommunfullmäktige när den är utförd.

Beslut
- Serviceförvaltningen ges i uppdrag att utreda även det tredje alternativet om att 
anslagsfinansiera tolkförmedlingen utifrån verksamhetens faktiska 
omsättning/kostnad.

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen - För kännedom
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Godkännande av årsredovisningar för 2020 för 
Selma Sundelius stiftelser samt beviljande av 

ansvarsfrihet 

29 

KS.2021.0484 
   

2817 ( 2864 )



 

ESLÖVS m  w,-
KOMMUN -  -- => "*

l'N'VliSTflR  l.\' PEOPLE

Tomas Nilsson

Telefon 0413—62012

Kommuns!) relsen

Årsredovisningar för 2020 från Selma Sundelius stiftelser

llärmed överlämnas årsredovisningar från Selma Sundelius Ulbildningsstiftelse.

Selma Sundelius Julgåvestiftelse och Selma och Bengta Sundelius Donationsstiftelse.

Ärendebeskrivning

Under året har inga utdelningar ur Stiftelserna gjorts. Den sammanlagda behållningen

per 31 december  2020  uppgick till 200 [80  kronor.

Förslag till beslut

0  Kommunfullinäktige beslutar godkänna årsredovisningama för  2020.

0 Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för  2020.  
Kominunledningskontoret

Eva Hallberg Tomas Nilsson

Kommundirektör Ekonomichef

Kommunledningskontorel

Postadress 241 80 Eslöv Besöksadress Gröna torg 2  Telefon  0413-620  00 Telefax  0413—624  05

Epost  kommunledningskontoret@eslov.se  Webb  www.eslovse

l(l)
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Stiftelsen: Selma Sundelius utbildningstiftelse

Org.nr: 842000-7356

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSl-j

Ändamål

Av den årliga avkastningen skall minst en tiondel läggas till

kapitalet.

Stipendium utdelas för att stimulera till yrkesutbildning.

Stipendium kan sökas av ungdomar mantalsskrivnaffolkbokförda

i Reslövs församling som slutat grundskolan och är fyllda högst

25 år.

För att komma i åtnjutande av stipendium måste den sökande

bedriva yrkesutbildning. Denna kan ske genom gymnasie— eller

högskolans ram. men även andra utbildningsxr'ägar kan komma

ifråga.

Stipendium utdelas ej till fortbildning, språkresor för ungdomar

eller enstaka kurser som har sin grund i hobby eller allmänt

intresse.

Stipendium beviljas för högst ett år.

Stipendium kan erhållas under högst fyra är.

Förnyad ansökan måste ingivas varje år och stipendium ett är

innebär inte att det automatiskt beviljas vid nästa ansökan.

Beträffande stiftelsens redovisade resultat för räkenskapsåret och

ställning per 2020-12-31 hänvisas till bifogade resultat— och

balansräkning.
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REVISIONSBERÄTTELSE

Undertecknade revisorer har granskat Selma Sundelius

utbildningsstiftelses räkenskaper för år 2020, och funnit dem väl förda,

varför vi tillstyrker ansvarsfrihet.

Eslöv den 7/7; 2021

/(Å_7 ix L/

Kerstin Lindström

 

' J
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Stiftelsen:  Magnus och Bengta Sundelius donationsstiftelse

Org.nr:  842000-0997

FÖRVALTNINGSBERÄ'I"I'ELSE

Ändamål

AV den  årliga  avkastningen skall minst en tiondel läggas till kapitalet.

Vart femte år skall beslut fattas om axt'kastningens användning.

För allmännyttiga ändamål t ex lokaler eller b) ggnader. försköning

genom planteringar och prydnader inom Reslövs församling.

Beträffande stiftelsens redovisade resultat för räkenskapsåret oeh

ställning per  2020-12-31  hänvisas till bifogade resultat— och

balansräkning.
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REVISIONSBERÄTTELSE

Underiecknade revisorer har granskat Magnus och Bengta Sundelius

donationsstiftelses räkenskaper för år 2020, och funnit dem väl Förda,

varför vi tillstyrker ansvarsfrihet.

Eslöv den 7/5.” 2021
4-" ,  ;. ‘

 

. ___-____-_—-....

Kerstin Lindström HåkaWEiie—trom \fg’
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Stiftelsen: Selma Sundelius julgåvestiftelse

Org.nr: 842000—9253

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Antlamål

Räntan  skall årligen i december månad utdelas till äldre ensamma

kvinnor  inom Reslövs församling.

Kommunfullmäktige har den 1 september  2009  §67 beslutat

att denna stiftelse skall avslutas. Detta arbete pågår.

Beträffande stiftelsens redovisade resultat för räkenskapsåret och

ställning per 2020-12-31 hänvisas till bifogade resultat— och

balansräkning.
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REVISIONSBERÄ'I"I'ELSE

Undenecknade revisorer har granskat Selma Sundelius

J ulgåvestiftclsens räkenskaper För år 2020, och funnit dem väl förda,

varför vi tillstyrker ansvarsfrihet.

Eslöv den  7  I  2021

&

Kerstin Lindström // Håkan  Elleströmig
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Ansökan om tilläggsanslag från Stiftelsen för 
Haga Kvarn avseende renoveringsbehov av 
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2021-11-18 
Tomas Nilsson Kommunstyrelsen 
+4641362012  
tomas.nilsson@eslov.se  
 
 

Kommunledningskontoret  1(1) 
Postadress: 241 80 Eslöv  |  Besöksadress: Stadshuset, Gröna torg 2 
Telefon: 0413-620 00  |  E-post: Kommunstyrelsen@eslov.se |  www.eslov.se 
 

Ansökan om tilläggsanslag för Haga Kvarn 

Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta om tilläggsanslag med 
0,5 mnkr för Stiftelsen Haga kvarn. 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsnämndens beslut §110, 2021-11-17 
Tjänsteskrivelse, Stiftelsen Haga kvarn ekonomisk redovisning 2020 
Äskande om tillägg på verksamhetsbidrag för 2020, Haga kvarn 

Beredning 
Kommunledningskontoret har inget att erinra mot kultur- och fritidsnämndens 
förslag.  

Förslag till beslut 
- Kommunstyrelsen beslutar bevilja kultur- och fritidsnämnden tilläggsanslag med 

0,5 mnkr för ökat verksamhetsbidrag till stiftelsen Haga kvarn  

Beslutet skickas till 
Kultur- och fritidsnämnden 
Stiftelsen Haga kvarn 
 
 
 
Eva Hallberg Tomas Nilsson 
Kommundirektör Ekonomichef 
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Kultur- och fritidsnämnden  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

§ 114    KOF.2021.0121 

Ansökan av tillägg på verksamhetsbidrag 2022 Haga Kvarn  

Ärendebeskrivning  
Stiftelsen Haga Kvarn har ansökt om ett tillägg jämte sitt verksamhetsbidrag för att 
renovera kvarnens huskropp, även kallat Bölet i folkmun, om totalt 1 020 000 kr. 
Kvarnens kropp är klädd i tjärpapp. Denna beklädnad har vittrats ner av väder och 
vind till en grad där ompappning måste göras för att bibehålla kvarnens skick. Vidare 
nämner ansökan också ett behov av att besiktiga och eventuellt renovera fönster och 
spont om besiktningen visar behov för detta. 

Beslutsunderlag 
 Äskande från Haga Kvarn 
 Äskande av tillägg på verksamhetsbidrag för 2022 
 Haga Kvarn ekonomisk redovisning 2020 
 

Beredning 
Behovet av att vårda byggnader löpande och tidvis med investeringar är ett faktum 
förvaltaren för de samma inte kan bortse från. I fallet Haga Kvarn där byggnaden är 
en del av Eslövs kommuns kulturarvsbestånd och då förvaltningen sker inom ramen 
för en stiftelse kan finansieringen av renoveringar och investeringar se ut på olika 
sätt. Utöver att äska medel från Eslövs kommun har stiftelsen också ansökt om 
finansiering från Sparbanksstiftelsen Finn, beslut är i skrivande stund inte fattat. 
Ytterligare finansiärer är inte upptagna i skrivelsen från stiftelsen. 

Länsstyrelserna har tillsammans med Riksantikvarieämbetet ansvar för bidragsmedel 
för vård och tillgängliggörande av kulturminnen och kulturmiljöer. En ansökan bör 
lämpligen skickas även till dessa intressenter. 

I bilaga till äskandet från stiftelsen har en offert från en tilltänkt utförare av arbetet 
skickats med. En önskan från potentiella finansiärer är att fler offerter tas in och 
värderas parallellt av stiftelsen. Detta för att eventuella medel ska kunna användas 
korrekt och kostnadseffektivt i förhållande till de insatser som görs i byggnaden. I 
värderingen som görs av offerterna kan stiftelsen också undersöka vilka insatser som 
måste eller bör göras omgående och vilka insatser som kan läggas på framtiden. 
Konstaterat är att ansökan är skickad till Eslövs kommun mot bakgrund av ett stort 
och omedelbart renoveringsbehov. Stiftelsen måste jämte eventuellt bidrag från 
Eslövs kommun söka stöd även från andra aktörer. Eslövs kommun är dock primär 
intressent och bör i möjligaste mån stötta Stiftelsen Haga Kvarn i att lösa den 
uppkomna situationen utan dröjsmål för att säkra kvarnens skick framåt. Kultur- och 
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Kultur- och fritidsnämnden  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

Fritidsnämnden fördelar årligen bidrag till föreningar enligt antagna kriterier och 
regler. Stöd och bidrag till större investeringar och renoveringar ryms inte inom detta 
regelverk och följaktligen har nämnden då inte heller några medel avsatta för 
ändamålet. Om kultur- och fritidsnämnden ska kunna fördela stöd av den här 
karaktären, behöver det finnas en bättre långsiktighet och framförhållande i 
föreningars underhållsplanering. På det viset kan kultur- och fritidsnämnden lyfta 
behoven i kommunens övergripande budgetprocess. 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden ser vikten av bevarandet av kvarnen då den utgör en del 
av Eslövs kommuns kulturarvsbestånd och förslår därför kommunstyrelsen att 
besluta om tilläggsanslag om belopp upp till 500 tkr för Stiftelsen Haga Kvarn. 
Vidare förslås att i beslutet uppmana stiftelsen att aktivt söka externa finansiärer för 
projektet, genomföra fler offertförfrågningar för att effektivisera den totala 
kostnadsbilden, samt att arbeta fram en långsiktig underhållsplan att presentera för 
kultur- och fritidsförvaltningen under 2022. 

Ärendet justeras omedelbart. 

Beslutet skickas till  
Stiftelsen Haga Kvarn 
Kommunstyrelsen 
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2021-11-18 
Eva Hallberg Kommunstyrelsen 
+4641362515  
eva.hallberg@eslov.se  
 
 

Kommunledningskontoret  1(2) 
Postadress: 241 80 Eslöv  |  Besöksadress: Stadshuset, Gröna torg 2 
Telefon: 0413-620 00  |  E-post: service.och.teknik@eslov.se |  www.eslov.se 
 

Revidering av taxor Medborgarhuset 

Ärendebeskrivning 
Medborgarhusets verksamhet har under många år varit i ekonomisk balans. De 
senaste åren har verksamheten genererat ekonomiskt underskott både på grund av 
ökade kostnader och minskade intäkter. För att skapa en budget i balans har kultur-
och fritidsnämnden gett Kultur och Fritid i uppdrag att ta fram ett förslag på justerad 
taxa för Medborgarhuset. 
 
Kultur och Fritid har gjort en omvärldsbevakning på avgiftsnivåerna för likvärdiga 
anläggningar i Mellanskåne med omnejd. Där framgår det att Medborgarhusets taxa 
ligger under andra jämförbara konferensanläggningars priser. 
 
En viktig aspekt är att offentlig verksamhet ska ha marknadsmässiga priser för att 
inte riskera att konkurrera ut privata aktörer (Konkurrenslagen 2008:579, 3 kap 27 §) 

Beslutsunderlag 
Förslag till nya taxor Medborgarhuset 
Kultur -och fritidsnämndens beslut § 76, 2021 
Att använda juvelen - verksamheten i Medborgarhuset från och med 2007-01-01 
Policy för lokalanvändning i Medborgarhuset, 2001 

Beredning 
Förslag till ny taxa för Medborgarhuset innehåller fyra olika prisgrupper; externa 
arrangörer, kommunala förvaltningar, lokalt registrerade 
föreningar/studieförbund/politiska partier samt bidragsberättigade föreningar. 
 
Det är viktigt att som kommunal verksamhet hålla samma taxenivåer som privata 
aktörer avseende kundgruppen externa organisationer och företag. I förslag till ny 
taxa föreslås en höjning avseende lokaler med trettio procent för att komma upp i en 
marknadsmässig nivå. Förslaget innebär också att ett nytt konferensprispaket införs 
med lokal och mat i ett paket. Denna förändring innebär att det är lättare att jämföra 
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priser med andra mötes- och konferensanläggningar både för verksamheten och 
kunderna.  
 
För kommunala förvaltningar och lokalt registrerade föreningar/studieförbund/ 
politiska partier föreslås en procentuellt sett hög ökning, dock från en tidigare låg 
nivå Den nya taxan föreslås vara trettiofem procent av ordinarie taxa. Ordinarie taxa 
är den som externa organisationer betalar. 
 
Taxorna för bidragsberättigade föreningar föreslås i princip vara oförändrade då 
dessa föreningar får bidrag från kultur-och fritidsnämnden varför det inte finns skäl 
att höja taxan. Förslag till ny taxa är femton procent av ordinarie taxa. 
 
Kommunledningskontoret anser att det är viktigt att höja taxorna för externa 
arrangörer så att kommunen inte snedvrider konkurrensen utan har marknadsmässiga 
hyror. Vad gäller taxorna för kommunala förvaltningar har avstämning skett med  
samtliga förvaltningschefer. Kommunledningskontoret föreslår därför att taxor för 
Medborgarhuset revideras enligt kultur-och fritidsnämndens förslag. 
 
Vid genomgång av mål- och policydokument för lokalanvändning i Medborgarhuset 
framgår det att förändringar av verksamheten har skett och att det därför kan finnas 
behov av översyn och eventuell revidering av styrdokumenten. 

 
Det är också värt att notera att minskningen av intäkter till stor del sammanfaller med 
pandemin och att det kan vara värdefullt att följa upp ekonomin för Medborgarhuset 
när nu återgång börjar ske till det nya normala. 

Förslag till beslut 
- Kommunfullmäktige föreslås besluta att anta ny taxa för Medborgarhuset enligt 

kultur-och fritidsnämndens förslag att gälla från och med den 1 januari 2022. 
 

- Uppföljning av Medborgarhusets ekonomi samt antal bokningar ska särskilt 
uppmärksammas i de ekonomiska månadsrapporterna som tillställs 
kommunstyrelsen. 

Beslutet skickas till 
Kultur- och fritidsnämnden 
 
 
Eva Hallberg  
Kommundirektör  
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§ 76    KOF.2021.0088 

Revidering av Medborgarhusets lokal- och konferenstaxor  

Ärendebeskrivning  
Medborgarhusets verksamhet har under många år varit i ekonomisk balans. De 
senaste åren har verksamheten genererat ekonomiskt underskott både på grund av 
ökade kostnader och minskade intäkter. Tyvärr ser kultur- och fritidsförvaltningen 
tendenser att det kommer fortsätta. För att skapa en budget i balans har kultur- och 
fritidsnämnden gett förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag på justerad taxa för 
Medborgarhuset. 

En aspekt att ta hänsyn till är att förvaltningslagen lyfter vikten av att kommunala 
verksamheter ska ha marknadsmässiga priser för att inte riskera att konkurrera ut 
privata aktörer (hänvisning till lagstiftning). 

Med dessa förutsättningar har kultur- och fritidsförvaltningen gjort en 
omvärldsbevakning på avgiftsnivåerna för andra likvärdiga anläggningar i 
mellanskåne med omnejd. Där framgår det att Medborgarhusets taxa ligger under 
andra jämförbara konferensanläggningars priser. 

Medborgarhuset är känt för att leverera högklassig service, god mat och erbjuda 
fantastiska miljöer. För att kunna fortsätta leverera det och samtidigt utvecklas och 
hålla marknadsmässiga priser föreslås kultur- och fritidsnämnden anta en justerad 
lokal- och konferenstaxa för Medborgarhuset. 

Beslutsunderlag 
 Uppdatering av Medborgarhusets lokal- och konferenstaxa 
 Förslag ny taxa Medborgarhuset 
 

Beredning 
Medborgarhusets ekonomi har under de senaste åren visat på underskott och detta 
förväntas fortsätta då inventarier behöver uppdateras och kräver dyra 
speciallösningar. Den digitala utvecklingen behöver också prioriteras för att 
Medborgarhuset ska vara en fortsatt attraktiv kultur- och mötesscen, och nå ut brett 
med kommunens arkitektoniska mästerverk. 

I dialog med kommunens jurist framgår det att behovet av ökade intäkter ligger i 
linje med kravet på kommunal verksamhet att erbjuda produkter och tjänster till 
marknadsmässiga priser. 

Medborgarhuset i Eslöv är en kultur- och mötesscen för många olika målgrupper, 
exempelvis regioner och kommuner, privata företag, idéburen sektor, föreningsliv 
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och kommunens egen verksamhet. För att alla ska ha möjlighet att ta del av 
Medborgarhuset innebär förslaget att fortsatt ha anpassade taxenivåer beroende på 
målgrupp/kundgrupp. 

För de stora salarna, A- och B-salen, föreslås tre olika bokningstider; halvdag (<5 h), 
heldag (5-10 h) och fulldag (>10 h). Detta tror kultur- och fritidsförvaltningen 
kommer bidra till ökad beläggningsgrad och en tydlighet. 

Externa organisationer/företag 
Som kommunal verksamhet är det enligt förvaltningslagen viktigt att 
Medborgarhuset håller samma taxenivåer som privata mötes- och 
konferensanläggningar när vi riktar oss till kundgruppen externa organisationer/ 
företag. Det är också denna kundgrupp som betalar ordinarie taxa och som utgör en 
stor del verksamhetens intäkter. 

Snittpriset per person för en heldagskonferens i mellanskåne ligger på 550 kr och på 
Medborgarhuset är nuvarande pris 250-300 kr beroende på antalet gäster. Detta visar 
att Medborgarhusets verksamhet prismässigt ligger under snittet i jämförelse med 
likvärdiga anläggningar. 

Lokaltaxan föreslås justeras upp med trettio procent. Förslaget innebär också, för 
kundgruppen externa organisationer/företag, att införa ett nytt konferensprispaket 
(lokal och mat i ett paket). Denna typ av paketlösning är vanlig i branschen och gör 
det enkelt både för kunder och verksamheten att jämföra priser med andra mötes- och 
konferensanläggningar. Ett konferensprispaket bidrar också till ökade intäkter. 

Vi får ofta höra av våra externa kunder att vi har låga hyror i förhållande till våra 
vackra lokaler och vår professionella service. 

Kultur- och fritidsnämnden föreslås besluta att konferenspriset på Medborgarhuset 
för en heldag blir 550 kr person och för en halvdag 480 kr per person inklusive lokal, 
mat och teknik. Enbart lokalpriserna för denna kundgrupp föreslås höjas med trettio 
procent. 

Kommunala förvaltningar 
De kommunala förvaltningarna föreslås betala trettiofem procent av ordinarie taxa 
vilket ger en subvention på sextiofem procent. Detta möjliggör att alla kommunala 
förvaltningar fortsatt kan nyttja Medborgarhuset för konferenser och möten. 

Lokalt registrerade föreningar/studieförbund/politiska partier 
De lokalt registrerade föreningar/studieförbund/politiska partier föreslås betala 
trettiofem procent av ordinarie taxa vilket ger en subvention på sextiofem procent. 
Att subventionera en stor del av avgiften för denna kundgrupp är ett sätt för kultur- 
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och fritidsnämnden att vara med och bidra till demokrati, bildning och ett rikt 
föreningsliv i Eslöv. 

Bidragsberättigade föreningar 
De bidragsberättigade föreningarna föreslås ligger kvar på liknande taxenivå som 
tidigare, vilket innebär att de betalar femton procent av ordinarie taxa och får 
åttiofem procent subventionerat. Dessa föreningar får bidrag från kultur- och 
fritidsnämnden varför det inte finns skäl att höja taxan utan enbart göra mindre 
justeringar. 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
Kommunfullmäktige att anta en justerad lokal- och konferenstaxa för 
Medborgarhuset att gälla från och med den 1 januari 2022. 

Deltar inte i beslutet 
Sverigedemokraterna deltar inte i beslutet. 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 
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Namn på lokal Halvdag   

< 5 h

Heldag        

5-10 h

Fulldag      

> 10 h

Halvdag   

< 5 h

Heldag        

5-10 h

Fulldag      

> 10 h

Halvdag   

< 5 h

Heldag        

5-10 h

Fullda

g      > 

10 h

Halvdag   

< 5 h

Heldag        

5-10 h

Fulldag      

> 10 h

Hela huset 9700 16500 19800 5600 9500 12000 5600 9500 12000 2300 3800 4800

A-salen 5100 8600 10200 1800 3000 3800 1800 3000 3800 800 1300 1550

B-salen 3300 5500 6500 1200 1900 2400 1200 1900 2400 500 850 1000

C-salen 2000 3300 3900 700 1200 1400 700 1200 1400 300 500 600

D-salen 2000 3300 3900 700 1200 1400 700 1200 1400 300 500 600

Cirkelrum 400 700 800 250 400 500 250 400 500 100 200 250
Pentry 400 700 800 250 400 500 250 400 500 100 200 250

Sammanträdesrum
1100 1800 2300 600 1000 1300 600 1000 1300 200 350 400

Konferenspaket 

(lokal+mat)
480 550

Kommunala förvaltningar                            Lokalt registrerade 

föreningar, politiska partier 

och studieförbund                           

Kundgrupp 2                            Kundgrupp 3

Bidragsberättigade föreningar 

(barn/ungdom/pensionär/ 

funktionsvariation)                                         

Externa arrangörer                                                                                                                                                            

Kundgrupp 4 

30 % prisökning Betalar 35 % av ord pris (A-

D-sal)

Betalar 35 % av ord pris 

(A-D-sal)

Betalar 15 % av ord pris (A-D-

sal)

Kundgrupp 1
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ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 

          _________________________________________________ NR 19 A 

 

           POLICY FÖR LOKALANVÄNDNING I MEDBORGARHUSET 

 

                           Antagen av kommunfullmäktige 2001-09-24 

 

Uppdrag 

Kommunstyrelsen har beslutat att ge fastighetskontoret i uppdrag att tillse att 

arbetet med en policy för användning av Medborgarhusets lokaler påbörjas med 

anledning av den planerade iståndsättningen och förnyelsen av huset. Kultur -

och- fritidsförvaltningen har tillsammans med fastighetskontoret arbetat fram 

denna policy för användning av lokalerna som är avgörande inför projektering 

av ombyggnaden. Ombyggnadstiden är beräknad till ca ett år med byggstart 

2002-10-01. Under denna tid kommer Medborgarhuset att vara stängt. 

 

Bakgrund 

Under 1940- och 50-talen expanderade och utvidgade kommunerna och det 

offentliga byggandet i kommunerna ökade. I Eslöv beslöt stadsfullmäktige att ett 

Medborgarhus skulle uppföras och utlyste en arkitekttävling 1947. Efterfrågan 

på offentliga lokaler var stor, då såsom nu, och i förteckningen över önskade 

lokalutrymmen framgår tydligt att Medborgarhuset byggdes som ett forum för 

möten, folkbildning, kultur och nöjen. 

 

Under åren 1957-2001 har huset huvudsakligen använts enligt grundidéerna från 

1947 men behov finns ändå att klart formulera Medborgarhusets 

lokalanvändning från 2003. 

 

Policy 

Medborgarhusets primära användning är att vara ett forum för möten av skilda 

slag, folkbildning, kulturarrangemang, utställningar och andra nöjesarrange-

mang. Verksamheten skall främst bedrivas av föreningar, studieförbund och de 

kommunala förvaltningarna. Lokalerna skall även kunna hyras för privata arran-

gemang och för konferens/utbildningsverksamhet. Olika typer av utställnings-

verksamhet, gärna konst, skulle vara ett sätt att bredda verksamheten i huset. 

 

Lokalerna skall inte kunna hyras för ren kommersiell försäljningsverksamhet. 

Tillhandahållande av konferensfaciliteter i huset ger möjligheter för en ökad  

beläggning av endagskonferenser. 
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De olika verksamheterna ställer varierande krav på servering som kan lösas på 

olika sätt t.ex. med catering. Möjligheten att ordna egen kaffeservering bör 

bibehållas. 

 

Lokalerna i Medborgarhuset ska vara tillgängliga och kunna användas av alla. 

Rökning är förbjuden i lokalerna. Verksamhet som kan vara allergiframkallande 

skall beaktas särskilt och stor hänsyn skall tas kring förutsättningarna i samband 

med uthyrningen. 

 

Öppettiderna ska anpassas till den verksamhet som finns i huset. 

 

Denna policy ska kompletteras med detaljföreskrifter.  

 

 

 

  

 

2001-10-23 
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2021-11-10 
Petra König Kommunstyrelsen 
+4641362019  
petra.konig@eslov.se  
 
 

Kommunledningskontoret  1(2) 
Postadress: 241 80 Eslöv  |  Besöksadress: Stadshuset, Gröna torg 2 
Telefon: 0413-620 00  |  E-post: myndighetsbrevlåda@eslov.se  |  www.eslov.se 
 

Förslag till beslut avseende Motion från Bertil 
Jönsson (C) - Medlemskap i nätverket Håll Sverige 
Rent 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har remitterat en motion från Bertil Jönsson (C) till miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. I motionen föreslås att kommunen 
ska bli medlem i Håll Sverige Rent. Håll Sverige Rent är ett stort nätverk och har för 
närvarande 115 medlemskommuner däribland grannkommunerna Lund, Höör och 
Kävlinge. Ett medlemskap baseras på antalet kommuninvånare vilket för Eslövs del 
skulle innebära en årskostnad på 15 500 kronor. 

Beslutsunderlag 
 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 110, 2021 Yttrande över motion 

från Bertil Jönsson (C) - Medlemskap i nätverket Håll Sverige Rent. 
 Motion från Bertil Jönsson (C) - Medlemskap i nätverket Håll Sverige Rent  

Beredning 
Håll Sverige Rent är en ideell obunden stiftelse som grundades 1983 av Naturvårds- 
verket och Returpack. Organisationens främsta uppdrag är att påverka attityder och 
beteende och deras vision är att ingen ska skräpa ner. 
 
Medlemskap i nätverket ger stöd i det lokala arbetet mot nedskräpning och visar att 
kommunen arbetar aktivt för en skräpfri kommun. Ett medlemskap för en kommun i 
Eslövs storlek kostar 15 500 kronor per år. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen och att finansieringen av 
medlemskapet sker centralt i kommunen, alternativt att kostnaden ersätts i miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens budget. Kommunledningskontoret delar nämndens 
synpunkt avseende finansieringen då Håll Sverige Rents arbete berör allt från 
näringsliv, turism till skolverksamhet. En möjlighet att beakta är medlemskap under 
ett prövoår där resultatet sedan utvärderas innan medlemskapet eventuellt förnyas. 
 
Medlemskapet innebär tillgång till en rad konkreta tjänster från organisationen: 

 En personlig kontaktperson på Håll Sverige Rent. 

2848 ( 2864 )



 KS.2020.0413 

 2 (2) 

 Stöd i det strategiska och praktiska arbetet mot nedskräpning som finns 
beskrivet i Naturvårdsverkets vägledning till kommuner. 

 Omvärldsbevakning som ger en tidig insikt i förändrade krav från 
myndigheter, som exempelvis riktlinjer och föreskrifter kring avfallsplaner. 

 Fritt kampanjmaterial som påsar och säckar inklusive fri efterbeställning i 
samband med Vi Håller Rent-kampanjen. 

 Information om nya verktyg mot nedskräpning och annat som är aktuellt 
inom området. 

 Fritt deltagande för en person på Håll Sverige Rents nationella och regionala 
konferenser. 

 Möjlighet till deltagande på kurser, studieresor samt aktiviteter för 
erfarenhetsutbyte och kommunikation. 

 20 % rabatt vid uppstart av skräpmätningar för nya medlemmar. 
 Rättighet till att använda en anpassad variant av logotypen Håll Sverige Rent. 

 
Ett aktivt medlemskap kan driva miljöarbetet framåt inom ett flertal verksamheter 
och samtidigt synliggöra att Eslövs kommun aktivt arbetar mot nedskräpning. Ett 
medlemskap kan säkerligen även skapa synergieffekter där samarbetet kring 
miljöfrågor med övriga medlemskommuner kan utvecklas vidare. Renhållning är en 
enkel, konkret och ständigt aktuell fråga och idag finns det få frågor med 
motsvarande potential att engagera och förena ett helt lokalsamhälle i ett gemensamt 
projekt. Både individer och verksamheter gynnas av en ren och därmed attraktiv 
kommun att besöka, verka, arbeta och leva i. 
 
Kommunledningskontoret anser att medlemskapet ger tillgång till flera relevanta 
tjänster och till en överkomlig medlemskapsavgift. Kommunledningskontoret 
föreslår därför kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att bifalla Bertil 
Jönssons (C) motion om medlemskap i Håll Sverige Rent. 

Förslag till beslut 
- Kommunfullmäktige föreslås besluta att motionen från Bertil Jönsson (C) 

avseende medlemskap i nätverket Håll Sverige Rent bifalles samt att 
finansieringen av medlemskapet sker inom miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens befintliga ram.   

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
 
 
 
Eva Halleberg  Katarina Borgstrand  
Kommundirektör  Avdelningschef  
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§ 110    MOS.2020.1038 

Yttrande över Motion från Bertil Jönsson (C) - Medlemskap i nätverket 
Håll Sverige Rent  

Ärendebeskrivning  
Kommunfullmäktige har remitterat en motion från Bertil Jönsson (C) till miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. Yttrandet ska vara inkommit till 
kommunstyrelsen senast den 13 september 2021. I motionen föreslås att kommunen 
ska bli medlem i Håll Sverige Rent. Håll Sverige Rent är ett stort nätverk och har för 
närvarande 115 medlemskommuner däribland grannkommunerna Lund, Höör och 
Kävlinge. Med tanke på kommunens ambitioner inom miljöområdet så vore ett 
medlemskap i Håll Sverige Rent ett ytterligare verktyg för miljöarbetet. Ett 
medlemskap baseras på antalet kommuninvånare vilket för Eslövs del skulle 
innebära en årskostnad på 15 500 kr. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse. Yttrande över motion från Bertil Jönsson (C) om medlemskap i 

nätverket Håll Sverige Rent 
 Kommunfullmäktiges beslut 2020-10-26, § 101. Motion från Bertil Jönsson (C) - 

Medlemskap i nätverket Håll Sverige Rent.pdf" 
 Motion från Bertil Jönsson (C) - Medlemskap i nätverket Håll Sverige Rent (3/3) 
 

Beredning 
Håll Sverige Rent är en ideell obunden stiftelse som grundades 1983 av Naturvårds-
verket och Returpack. Organisationens främsta uppdrag är att påverka attityder och 
beteende och deras vision är att ingen ska skräpa ner. Organisationen arbetar brett 
mot nedskräpning genom följande punkter: 

- De vill förändra människors beteende och stärka normen att det inte är okej att 
skräpa ner. 
- De samlar den senaste kunskapen om nedskräpning genom mätningar, 
undersökningar, företagssamarbeten och kontakter med forskningsvärlden. 
- De tar fram konkreta verktyg för kommuner, skolor, företag, politiker och andra 
samhällsaktörer för att de ska kunna bidra till minskad nedskräpning. 
- De förmedlar kunskap om nedskräpningens konsekvenser och kommunicerar 
tydliga budskap om varför det är viktigt att inte skräpa ner. 
- De skapar möjligheter för människor att engagera sig mot skräpet. På så sätt stärks 
känslan av att det tillsammans går att göra skillnad. 
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Medlemskap i nätverket ger stöd i det lokala arbetet mot nedskräpning och visar att 
kommunen arbetar aktivt för en skräpfri kommun. Ett medlemskap för en kommun i 
Eslövs storlek kostar 15 500kr per år. Förvaltningen anser att kostnaden bör 
finansieras centralt i kommunen eller ersättas i miljö-och 
samhällsbyggnadsnämndens budget då Håll Sverige Rents arbete berör allt från 
näringsliv, turism till skolverksamhet. En möjlighet att beakta är medlemskap under 
ett prövoår där resultatet sedan utvärderas innan medlemskapet eventuellt förnyas. 

Medlemskapet innebär tillgång till en rad konkreta tjänster från organisationen: 

- En personlig kontaktperson på Håll Sverige Rent. 
- Stöd i det strategiska och praktiska arbetet mot nedskräpning som finns beskrivet i 
Naturvårdsverkets vägledning till kommuner. 
- Omvärldsbevakning som ger en tidig insikt i förändrade krav från myndigheter, 
som exempelvis riktlinjer och föreskrifter kring avfallsplaner.  
- Fritt kampanjmaterial som påsar och säckar inklusive fri efterbeställning i samband 
med Vi Håller Rent-kampanjen. 
- Information om nya verktyg mot nedskräpning och annat som är aktuellt inom 
området. 
- Fritt deltagande för en person på Håll Sverige Rents nationella och regionala 
konferenser. 
- Möjlighet till deltagande på kurser, studieresor samt aktiviteter för 
erfarenhetsutbyte och kommunikation. 
- 20 % rabatt vid uppstart av skräpmätningar för nya medlemmar. 
- Rättighet till att använda en anpassad variant av logotypen Håll Sverige Rent. 

Det finns ett flertal andra ideella organisationer som är engagerade inom samma 
sakfråga såsom Städa Sverige och Plogga. Eslövs kommun har tidigare stöttat Städa 
Sverige som riktar in sig mot den unga föreningsidrotten genom att anordna skräp-
plockningsevent där föreningen som plockar får ett bidrag som motprestation. Städa 
Sverige har då skött det operativa arbetet och alla deltagare har varit försäkrade samt 
fått utbildning i miljökunskap under aktiviteterna. I detta samarbete har kommunen 
kunnat komma med önskemål om var städning behöver utföras. Städa Sveriges 
minsta paket innebär att kommunen skulle bidra med 25 000 kronor. Lokala 
idrottsföreningar kan dock anmäla sig till Städa Sveriges event utan att Eslövs 
kommun är bidragsgivare. 

Håll Sverige Rents styrka är att arbetet riktar sig till alla och kommunen kan anpassa 
och implementera materialet i den befintliga verksamheten. Idag samarbetar 
avdelningen gata, trafik och park med Merab, Stadskärneföreningen, 
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Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden 

 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

Miljöavdelningen, Gymnasiet samt kommunikationsavdelningen i ett projekt som 
startades upp i fjol för att hålla Eslöv rent. Under förra året involverades bland annat 
gymnasieelever för att plocka skräp på utvalda områden. Håll Sverige Rent kan vara 
ett bra komplement till detta samarbete där kommunen kan få inspiration och 
material till kommande kampanjer och aktiviteter. 

Förvaltningen ser det som positivt att gå med i organisationen Håll Sverige Rent för 
att kunna ta del av nätverk, material och kunskap. Ett aktivt medlemskap kan driva 
miljöarbetet framåt inom ett flertal verksamheter och samtidigt synliggöra att Eslövs 
kommun aktivt arbetar mot nedskräpning. Ett medlemskap kan säkerligen även skapa 
synergieffekter där samarbetet kring miljöfrågor med övriga medlemskommuner kan 
utvecklas vidare. Renhållning är en enkel, konkret och ständigt aktuell fråga och idag 
finns det få frågor med motsvarande potential att engagera och förena ett helt 
lokalsamhälle i ett gemensamt projekt. Både individer och verksamheter gynnas av 
en ren och därmed attraktiv kommun att besöka, verka, arbeta och leva i. 

Beslut 
- Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla 
motionen från Bertil Jönsson (C) om medlemskap i Håll Sverige Rent samt att 
finansieringen av medlemskapet sker centralt i kommunen. 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 
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Sammanträdesprotokoll
2020-10-26

Kommunfullmäktige

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 101 KS.2020.0413

Remittering av motion från Bertil Jönsson (C) - Medlemskap i nätverket 
Håll Sverige Rent 

Ärendebeskrivning 
Bertil Jönsson (C) har till kommunfullmäktige inkommit med en motion om att 
Eslövs kommun ska bli medlem i nätverket Håll Sverige Rent. Kommunfullmäktige 
har att remittera motionen för yttrande.

Beslutsunderlag
 Motion från Bertil Jönsson (C) Motion angående medlemskap i nätverket Håll 

Sverige Rent

Beredning
Kommunledningskontoret föreslår att motionen från Bertil Jönsson (C) om att Eslövs 
kommun ska bli medlem i nätverket Håll Sverige Rent remitteras till miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden med begäran om yttrande senast den 13 september 2021 
och till kommunstyrelsen med begäran om yttrande senast den 5 oktober 2021.

Motionären förklarar sig nöjd med remitteringen.

Beslut
- Motionen från Bertil Jönsson (C) om att Eslövs kommun ska bli medlem i nätverket 
Håll Sverige Rent remitteras till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden med begäran 
om yttrande senast den 13 september 2021 och till kommunstyrelsen med begäran 
om yttrande senast den 5 oktober 2021.

Beslutet skickas till 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Kommunstyrelsen
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Till Kommunfullmäktige i Eslövs kommun. 

Motion  

Angående medlemskap i nätverket Håll Sverige Rent. 

Många kommuner i Sverige är medlemmar i nätverket Håll Sverige Rent. För närvarande är det 115 

kommuner som är medlemmar bl. våra grannkommuner Höör, Hörby, Kävlinge o.s.v. Med tanke på 

kommunens ambitioner inom miljöområdet så är ett medlemskap i Håll Sverige Rent ett ytterligare 

verktyg i miljöarbetet. Ett medlemskap i nätverket baseras på antalet innevånare i kommunen. För 

Eslövs kommun skulle årskostnaden bli 15500 kronor. 

Medlemskapet ger kommunen. 

 Samverkan med andra kommuner och aktörer, som stärker kommunens möjligheter att arbeta 
framgångsrikt med att förebygga och minska problemet med nedskräpning. 

 Stöd i kommunikationsarbetet som kan verka för attityd- och beteendeförändring gällande 
nedskräpning hos individer och organisationer. 

 Omvärldsbevakning som ger en tidig insikt i förändrade krav från myndigheter gällande 
förebyggande arbete mot nedskräpning, som exempelvis riktlinjer och föreskrifter kring 
kommunala avfallsplaner.  

 Vad innebär medlemskapet? 

Förutom tillgång till nätverket får kommunen tillgång till en rad tjänster från Håll Sverige Rent: 

 En personlig kontaktperson på Håll Sverige Rent 
 Stöd i det strategiska och praktiska arbetet mot nedskräpning som finns beskrivet i 

Naturvårdsverkets vägledning till kommuner 
 Fritt kampanjmaterial som påsar och säckar inklusive fri efterbeställning i samband med Vi Håller 

Rent-kampanjen 
 Information om nya verktyg mot nedskräpning och annat aktuellt inom området   
 Fritt deltagande för en person på Håll Sverige Rents nationella och regionala konferenser 
 Möjlighet till deltagande på kurser, studieresor samt aktiviteter för erfarenhetsutbyte och 

kommunikation 
 20% rabatt vid uppstart av skräpmätningar för nya medlemmar 
 Möjlighet och rättighet till att använda en anpassad variant av logotypen Håll Sverige Rent 

Eslöv 20201005 

Jag yrkar att kommunfullmäktige beslutar att Eslövs kommun skall bli medlem i nätverket Håll 
Sverige Rent. 

Bertil Jönsson för Centerpartiets fullmäktigegrupp i Eslöv 
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Yttrande över motion från Fredrik Ottesen (SD) med 
flera om att införa språkkrav i välfärden 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade den 31 maj 2021, § 85 att remittera motion från 
Fredrik Ottesen (SD) med flera om att införa språkkrav i välfärden till 
kommunstyrelsen för yttrande i följande;  

- Att införa och utveckla språkkrav i välfärden.  

- Att införa en nollvision om språkförbistringar i välfärden orsakade av bristande 
svenskkunskaper hos berörd personal. 

Beslutsunderlag 
- Yttrande över motion från Fredrik Ottesen (SD) med flera om att införa 

språkkrav i välfärden från Vård och omsorgsnämnden och Barn och 
familjenämnden 

- Kommunfullmäktiges beslut § 85, 2021 
- Motion från Fredrik Ottesen (SD) med flera om att införa språkkrav i välfärden 

Beredning 
Kommunledningskontoret har haft en dialog med Vård och Omsorg och Barn och 
Utbildning som båda också ska yttra sig över motionen. Förvaltningarna och 
Kommunledningskontoret anser att frågan om språkkunskap är viktig och behöver 
arbetas med, men med andra åtgärder än de som motionären föreslår. Framförallt 
med åtgärder för befintlig personal som redan är anställd. 
 
Vård och Omsorg 
För att erbjudas en tillsvidareanställning inom Vård och Omsorg med koppling till 
äldreomsorg ställer förvaltningen krav att medarbetaren har utbildning motsvarande 
undersköterska. För att genomföra denna utbildning krävs kunskaper i det svenska 
språket motsvarande gymnasiekompetens. Eslövs kommun har en mycket hög andel 
utbildade undersköterskor vilket borde underlätta stöd till de eventuellt språksvaga. 
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Vård och Omsorg har agerat och satt in utbildning när det uppdagats att det funnits 
språkbrister på äldreboende. Lärdomar av detta arbete kan tas med i fortsatt arbete. 
 
Det pågår nationellt ett arbete för stärkt kompetens inom vård och omsorg. Enligt 
förslag från Skolverket kommer vård- och omsorgsutbildningen att bli mer 
sammanhållen och leda till undersköterskeexamen. Utredningen föreslår att det blir 
en skyddad yrkestitel. På så sätt förväntas en höjning av verksamhetens kvalitet och 
att språkkunskaper ytterligare kan säkerställas genom att kommunens krav på 
undersköterskeutbildning för tillsvidareanställning bibehålls.  
 
Barn och utbildning 
I kommunens för- och grundskolor anställs lärarpersonal med examen och 
lärarlegitimation utfärdad av Skolverket. Eslövs kommun har en stor andel 
förskolelärare i jämförelse med andra skånska kommuner och därmed god möjlighet 
att ta hand om eventuellt språksvaga medarbetare. Även ej undervisande personal 
som barnskötare har krav på utbildning som för att genomföra krävs kunskaper i det 
svenska språket motsvarande gymnasiekompetens. 
 
Inom förvaltningen pågår arbete med språkutvecklande kompetenser tillsammans 
med Skolverket. 
 
Gemensamma faktorer 
Eftersom kommunens verksamhet till stora delar bygger på kommunikation mellan 
människor är språket naturligtvis avgörande för hur väl vi lyckas med vårt uppdrag. 
Eslövs kommun ansvarar för att medarbetarna kontinuerligt får utbildning, 
fortbildning eller handledning. Alla kommunens verksamheter ska ha individuella 
utvecklingsplaner för medarbetarna.  
 
Förvaltningarna har ett uppdrag att arbeta fram en kompetensförsörjningsplan under 
året, som ska vara ett stöd i arbetet med att attrahera, rekrytera och behålla personal 
över tid. Där bör frågan om språkförstärkning inkluderas. 
 
Kompetenskraven för timavlönade utgår ifrån verksamheternas behov och är i vissa 
fall lägre än för en tillsvidareanställning. Skälet till att Eslövs kommun har lägre 
kompetenskrav för timavlönade handlar om kompetensförsörjning utifrån ett både 
kort och långt perspektiv. Vi står idag i en kompetensförsörjningsutmaning där vi för 
att klara den dagliga bemanningen behöver timavlönade för att täcka framförallt 
akuta behov kopplat till frånvaro. Genom att erbjuda timavlönade medarbetare en 
möjlighet att jobba inom vård, skola och omsorg och på den vägen väcka intresse för 
att på sikt utbilda sig inom det området ser vi en hantering som gynnar både 
verksamhet och individ. Innan en timvikarie blir aktuell för en längre anställning 
görs en utvärdering kring hur arbetet fungerat. 
 
Att ta fram en plan för ett språktest som ska genomföras i samtliga rekryteringar till 
vård, skola och omsorg samt det administrativa arbetet som krävs för att genomföra 
detta inför varje anställning bedöms som tidskrävande, kostsamt och med osäker 
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effekt. Effekten blir osäker då det kan finnas olika sätt att bedöma språkkunskaper. 
Nuvarande rekryteringsprocess som är gemensam för alla arbetsplatser i Eslövs 
kommun bedöms som tillräcklig för att göra bra rekryteringar. Eslövs kommun 
arbetar kompetensbaserat med rekrytering och bedömer språk genom 
intervjuförfarande och referenstagning. 

Förslag till beslut 
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen om att 

införa språkkrav i välfärden.  
 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Vård- och omsorgsnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 
Motionärerna 
 
 
 
Eva Hallberg Karl Lundberg 
Kommundirektör HR-chef 
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§ 120    VoO.2021.0200 

Yttrande över motion från Fredrik Ottesen (SD) m.fl. om att införa 
språkkrav i välfärden  

Ärendebeskrivning  
Kommunfullmäktige beslutade den 31 maj 2021, § 85, att remittera en motion från 
Fredrik Ottesen (SD) m.fl. om att införa språkkrav i välfärden. I motionen föreslås 
följande: 
- Att införa och utveckla språkkrav i välfärden. 
- Att införa en nollvision om språkförbistringar i välfärden orsakade av bristande 
svenskkunskaper hos berörd personal. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Yttrande över motion från Fredrik Ottesen (SD) m.fl om att 

införa språkkrav i välfärden 
 Kommunfullmäktiges beslut § 85, 2021 Remittering av motion från Fredrik 

Ottesen (SD) m fl om att införa språkkrav i välfärden 
 Motion. Remittering av motion från Fredrik Ottesen (SD) m fl om att införa 

språkkrav i välfärden 
 

Beredning 
Språk och kommunikation är av stor vikt för att garantera en god vård och omsorg 
samt för att upprätthålla patientsäkerheten. Inom vård och omsorg är skriftlig och 
muntlig dokumentation grundläggande förutsättningar för en fungerande verksamhet. 

Idag arbetar förvaltningen med kompetensbaserad rekrytering. Lägsta 
utbildningsnivå för anställning inom Vård och Omsorg är undersköterska. För att bli 
antagen till undersköterskeutbildning måste behörighetskraven avseende svenska 
språket uppfyllas. Legitimerad personal måste uppfylla språkkrav enligt 
Europarådets referensram för språk, nivå C1. Några sådana krav finns inte för 
omvårdnadspersonal. Eftersom språkförståelsen är avgörande i mötet med 
medborgaren läggs stor vikt vid språkkunskaper under rekryteringsprocessen samt 
vid delegeringsutbildningen. 

I rekryteringsprocessen vid nyanställning samt även i introduktionsutbildningen 
ingår olika moment som kräver att man behärskar svenska språket i både tal och 
skrift för att komma vidare i processen. Den anställde ska dels kunna hantera de 
dokumentationskrav som ställs samt kunna kommunicera med brukare och kollegor. 
Bristande kompetens i svenska språket kan därmed fångas upp under denna process. 
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Vård- och omsorgsnämnden  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

Det har dock blivit allt svårare att rekrytera personal till vården och omsorgen. Under 
sommaren anställs därför en viss del outbildad personal för att klara bemanningen. 
Det är även här en viktig parameter att dessa klarar språkkraven som ställs. 
Ambitionen är att de genom sommarvikariat får upp intresset att utbilda sig inom 
vård och omsorg. Detta gör kanske att vård och omsorg bättre kan klara av 
kommande rekryteringsutmaningar. 

När det trots kraven ovan uppdagats brister gällande svenska språket har åtgärder 
satts in för att minimera risker samt säkra kvalitet och säkerhet. 

Verksamheterna idag speglar bilden av Eslövs kommuns befolkningsstruktur. Med 
en ökande äldre befolkning och utmaningar att rekrytera personal till vård- och 
omsorgen kommer kompetens gällande språk vara en viktig del i 
kompetensförsörjningsplanen som vård- och omsorgsnämndens håller på att ta fram. 

För att möta framtidens behov med en ökande äldre befolkning och rekrytering är det 
en utmaning att sätta en nollvision vid språkförbistringar men av största vikt att i 
kompetensförsörjningsplanen sätta språk som en väldigt viktigt parameter. 

Förvaltningen föreslår vård- och omsorgsnämnden att, genom ovan beskrivna 
språkkrav, anse motionen besvarad. 

Yrkanden 
Marlen Ottesen (SD) och Jeanette Flankéus (SD) yrkar på att nämnden ska föreslå 
kommunfullmäktige att motionen ska bifallas. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer Marlen Ottesens (SD) och Jeanette Flankéus (SD) yrkande mot 
förvaltningens förslag till beslut och finner att nämnden beslutar i enlighet med 
förvaltningens förslag till beslut. 

Beslut 
- Vård- och omsorgsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att anse motionen 
besvarad. 

Reservationer 
Marlen Ottesen (SD) och Jeanette Flankéus (SD) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för eget yrkande. 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 
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§ 106    BoF.2021.1119 

Yttrande över motion från Fredrik Ottesen (SD) med flera om att införa 
språkkrav i välfärden  

Ärendebeskrivning  
Kommunfullmäktige beslutade den 31 maj, 2021 KS.2021.0250 §85, att remittera 
motion från Fredrik Ottesen (SD) med flera om att införa språkkrav i välfärden till 
barn- och familjenämnden för yttrande i följande; 
- Att införa och utveckla språkkrav i välfärden. 
- Att införa en nollvision om språkförbistringar i välfärden orsakade av bristande 
svenskkunskaper hos berörd personal. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Yttrande över motion från Fredrik Ottesen (SD) med flera om 

att införa språkkrav i välfärden 
 Kommunfullmäktiges beslut § 85, 2021 Remittering av motion från Fredrik 

Ottesen (SD) m fl om att införa språkkrav i välfärden 
 Motion om att införa språkkrav i välfärden 
 

Beredning 
I Eslövs kommuns för- och grundskolor anställs lärarpersonal med examen och 
lärarlegitimation utfärdad av Skolverket. Denna legitimation och examen borgar för 
kunskaper i svenska språket. För ej undervisande personal finns likvärdiga krav, 
barnskötare i förskola ska ha en av förvaltningen Barn och Utbildning godkänd 
gymnasieutbildning där kunskaper i svenska språket är en del av kravbilden. 

Inom ramen för barn- och familjenämndens verksamheter pågår ett extensivt och 
fördjupat arbete med att utveckla språkutvecklande kompetenser. I detta arbete, som 
genomförs tillsammans med Skolverket, är all personal inom förvaltningen 
involverad i syfte att skapa ännu bättre förutsättningar för att alla barn och elever ska 
utveckla ett rikt och välfungerande språk. 

Yrkanden 
Cvetanka Bojcevska (SD) yrkar bifall till motionen från Fredrik Ottesen (SD) med 
flera om att införa språkkrav i välfärden. 

Istvan Barborg (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut att anse motionen 
som besvarad. 
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Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på Cvetanka Bojcevskas (SD) yrkande och Istvan 
Barborgs (S) yrkande och finner att barn- och familjenämnden beslutar i enlighet 
med Istvan Barborgs (S) yrkande. 

Reservationer 
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet. 

Beslut 
- Kommunfullmäktige föreslås anse motionen från Fredrik Ottesen (SD) med flera 
om att införa språkkrav i välfärden, som besvarad. 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 
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Sammanträdesprotokoll 
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Kommunfullmäktige 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

§ 85 KS.2021.0250 

Remittering av motion från Fredrik Ottesen (SD) med flera om att införa 
språkkrav i välfärden 

Ärendebeskrivning  
Fredrik Ottesen (SD) med flera har inkommit med en motion om att införa språkkrav 
i välfärden. 

I motionen föreslås följande: 

- Att införa och utveckla språkkrav i välfärden.

- Att införa en nollvision om språkförbistringar i välfärden orsakade av bristande
svenskkunskaper hos berörd personal.

Beslutsunderlag 
 Motion från Fredrik Ottesen (SD) med flera om att införa språkkrav i välfärden 

Beslut 
- Motionen remitteras till kommunstyrelsen, barn- och familjenämnden samt vård- 
och omsorgsnämnden med begäran om yttrande senast den 9 november 2021.

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Barn- och familjenämnden 
Vård- och omsorgsnämnden 
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Motion om att införa språkkrav i välfärden 
De som byggt vårt land har rätt till en trygg omsorg på ålderns höst. Då måste all personal kunna 
tala god svenska. Detsamma gäller de som tar hand om våra barn på förskolan. Det är inte minst 
viktigt för att minska språkklyftan för de barn som inte talar svenska hemma. 

Det kan låta självklart, men på grund av välfärdens akuta personalbrist finns det risk för att Eslövs 
kommun under lång tid anställt människor med otillräcklig kunskap i svenska. Det är inte okej. 
Som omsorgstagare ska du kunna kommunicera enkelt med den som kommer hem till dig, ger dig 
dina mediciner eller hjälper dig duscha. Som förälder ska du kunna lita på att personalen förstår 
dig och ditt barn fullt ut. Varje språkförbistring i välfärden kan skapa oro och förvirring och i värsta 
fall kan de även bidra till alvarliga säkerhetsbrister. Språkförbistringar riskerar också att sänka 
tilliten till den personal som man inte kan kommunicera obehindrat med. 

Därför vill vi införa språkkrav för anställning i äldreomsorgen, förskolan och andra verksamheter 
där behovet anses finnas. Befintlig personal med bristande svenska ska gå obligatorisk 
språkträning. 

Eslövs kommun bör även införa en nollvision om språkförbistringar i välfärden orsakade av 
bristande svenskkunskaper hos berörd personal. 

Eslövs kommun behöver ta fram verktyg för att säkerställa språkkompetens vid nyrekrytering. Med 
ett verktyg för att säkerställa kompetens i det svenska språket kan kompetens bedömas utifrån 
läsförståelse, skriftlig förmåga samt även sakkunskaper inom aktuella arbetsområden. Den 
muntliga förmågan bedöms utifrån intervjutillfället. För även om språkkrav redan finns skulle det 
behöva kompletteras med framtagna arbetsprover. 

Runtom i Sverige finns redan goda exempel på hur man kan säkerställa att språkkrav i välfärden 
slår väl ut och dessa kan Eslövs kommun ta lärdom av. 

Med hänvisning till ovan föreslås kommunfullmäktige besluta 

- Att införa och utveckla språkkrav i välfärden 

- Att införa en nollvision om språkförbistringar i välfärden orsakade av bristande 
svenskkunskaper hos berörd personal. 

 

För sverigedemokraterna Eslöv 

Fredrik Ottesen 

Håkan Jölinsson 

Kari Kajen 

Dennis Larsen 

Ted Bondesson 

Ronny Thall 

Bo Braman 

Jimmie Ramquist 

Cvetanka Bojcevska 

Marlen Ottesen 

Thomas Bondesson 

Mats Andersen 
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